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Scrisoare către cititori 
O publicaţie ştiinţifică de nivel academic cu pretenţia de a deveni (re)cunoscută prin 

valoarea ideilor diseminate, deci prin ştiinţificitate, se confruntă cu riscul de a deveni o 
simplă culegere de articole şi studii dacă nu are şi un dialog viu, real cu cititorii săi, fie 
aceştia, uneori, şi autori.  

Politica editorială a unei reviste academice nu se referă, în concepţia noastră, doar 
la a stabili numărul de pagini per articol şi per volum, de a hotărî tematica, structura şi 
natura articolelor, periodicitatea apariţiei şi relaţiile cu alte publicaţii, ci vizează (şi) 
comunicarea unor realizări ale editorului (în cazul nostru, Universitatea Bacovia) şi chiar 
să promoveze un schimb de idei cu cititorii – potenţiali autori.  

Aşadar, ce s-a mai întâmplat în viaţa profesorilor şi studenţilor de la Bacovia de la 
apariţia numărului anterior al Buletinului ştiinţific? Sau, mai exact, dintre multele întâmplări 
cu care se confruntă o instituţie publică de drept privat, care dintre acestea ar avea 
relevanţă pentru actualii şi viitorii cititori? După părerea noastră dezvoltarea instituţională a 
fost principala preocupare a conducerii universităţii, la concurenţă cu preocuparea pentru 
o calitate mereu mai bună a actului de educaţie şi cu gândul mereu îndreptat spre 
finalitatea misiunii noastre: absolvenţi căutaţi de piaţa muncii şi nu doar absolvenţi în 
căutare de lucru.  

Anul 2005 a fost unul fast pentru bacovieni. Obţinerea avizării de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării pentru două noi specializări (Asistenţă socială şi Finanţe-Bănci) şi 
un nou masterat (Gestiunea resurselor in sănătate/ Managementul sănătăţii), acreditarea 
definitivă a altor două specializări precum şi aprobarea de principiu pentru demararea unor 
cursuri on-line, toate acestea reprezintă momente importante în recunoaşterea universităţii 
noastre ca având nivelul calitativ necesar contextului actual. Ştim că o încetinire a 
motoarelor în cadrul dezvoltării instituţionale reprezintă un risc prea mare pentru a ni-l 
asuma.  

O serie de alte realizări ţin de implicarea colegilor noştri în proiecte şi asociaţii 
internaţionale, în demararea de cooperări cu universităţi din Europa şi chiar din afara 
Europei. Universitatea George Bacovia este membră SPACE - o asociaţie întemeiată în 
1989 după legea belgiană cu sediul la Ghent – din anul 2004. Activitatea în cadrul SPACE, 
organizaţie paneuropeană a universităţilor din cca 30 de ţări, este realmente una 
integratoare şi de cooperare interacademică. La propunerea reprezentantului universităţii 
Bacovia s-a aprobat constituirea unui Comitet special de lucru care să promoveze 
cercetarea ştiinţifică de nivel mondial. Acest Comitet numit ERA – European Research 
Area – a propus ca viitoarele reuniuni SPACE să fie dublate şi de organizarea unei 
Conferinţe în cadrul Adunării Generale anuale din luna martie.  
  De reţinut că SPACE este un cadru deosebit de fertil pentru discuţii referitoare la 
managementul universitar european. Membrii comunităţii academice George Bacovia au 
acces nelimitat la resursele SPACE aflate la adresa: http://space.hogent.be cu username: 
liviu.drugus şi password: space. Mai mult, studenţii pot urma gratuit cursuri on-line pe 
teme de Studii Europene, Business, Economics, Intercultural Communication ş.a. obţinând 
diplome care îi vor ajuta la angajarea în spaţiul european. Nu în ultimă instanţă, 
dimensiunea internaţională a UGB a fost întregită de schimburile de informaţii în cadrul 
CEEMAN (Central East European Management Association, cu sediul la Bled, Slovenia) şi 
al CIRET (Centre International des Recherches et Etudes Transdisciplinaire, Paris, 
Franţa), precum şi în cel al ISINI (International Society for Intercommunicating of New 
Ideas, cu sediul la Boston, Massachusetts, SUA, societate înfiinţată în anul 1988 de 
savantul român de cetăţenie americană, acad. Anghel N. Rugină). 

http://space.hogent.be/�
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Desigur, un dialog presupune şi prezenţa unor adrese de contact, forumuri de 
discuţii şi publicarea rezultatelor acestora, sub formă completă sau de sinteză. Urmărind 
pagina web a universităţii noastre (www.ugb.ro) există şansa aflării ultimelor noutăţi 
precum şi a propunerilor noastre de colaborare locală, regională şi paneuropeană. 

În contextul preocupărilor generale de racordarea educaţiei şi cercetării româneşti 
la exigenţele de calitate de nivel european şi mondial are loc procesul continuu de 
evaluare şi acreditare a publicaţiilor ştiinţifice şi a editurilor de către organisme abilitate 
(CNCSIS, – în cazul nostru), context în care Buletinul Ştiinţific al Universităţii George 
Bacovia a fost inclus în grupa valorică C. Evident, este preocuparea noastră pentru a 
promova în B şi, de ce nu, în A, respectiv în categoria revistelor care sînt cotate ISI. Cu o 
precizare-regret: nu au fost publicate până acum comunicările ştiinţifice ale studenţilor. 
Începând din acest număr, chiar dacă majoritatea vor fi pe varianta electronică a revistei, 
realizările studenţilor vor face parte integrantă din Buletinul Ştiinţific al Universităţii George 
Bacovia.  

În fine, este bine să fie cunoscute criteriile pe bază cărora am făcut selecţia şi 
publicarea articolelor. Sub raportul selecţiei, sunt publicate în Buletin lucrările care au fost 
acceptate la Simpozionul ştiinţific organizat de UGB în luna noiembrie 2005. Ordinea 
publicării în cadrul capitolelor este strict alfabetică. Pe lângă firescul îndemn la lectură vă 
invităm să formulaţi opinii critice pertinente şi/sau semne de întrebare pe marginea 
articolelor publicate precum şi sugestii pentru viitorul număr al revistei deoarece 
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Letter to the readers 

 
An academic scientific publication is aiming at becoming well-known through the 

scientific value of the disseminated ideas. Otherwise there may always exist the risk of its 
becoming a mere collection of articles and studies if it does not have a vivid and authentic 
dialogue with its readers, be they, sometimes, authors. 

The editorial policy of an academic journal does not refer only to establishing the 
number of pages for each article and for each volume, to deciding the themes, the 
structure and the nature of articles, the frequency of the publication and its relationship 
with other publications. It aims at communicating some accomplishments of the publisher 
(in our case George Bacovia University) and even at promoting an exchange of ideas with 
the readers - potential authors. 

What has happened in the life of our teachers and of the George Bacovia University 
students since the publication of the previous number of the Scientific Bulletin? 

What event, out of the many that a public institution under the private law confronts 
itself with, would be more relevant for their present and the future readers? In our opinion 
the institutional development and the improvement of the educational act quality are the 
main concerns of our university management. There is always a permanent preoccupation 
for the educational act mission: graduates needed by the labour markets and not only 
graduates in search for a job. 

The year 2005 was a fruitful one for George Bacovia University: the Ministry of 
Education and Research has approved two new specializations (Social Work and Finance-
Banking) and a new master course (The Management for Health Care Resources). The 
final accreditation of two other specializations, as well as the approval for starting off on-
line courses – all these represent important steps for the recognition of the qualitative level 
of our university necessary within the present context. Our intention is to maintain an 
intense, restless rhythm of work for the fulfillment of our goals within the highly competitive 
institutional structures. 

A series of other accomplishments are directly related to the involvement of our 
colleagues in international projects and associations, in starting off new co-operations with 
universities from Europe and even from outside Europe. George Bacovia University has 
been a SPACE member since 2004. SPACE is an association founded in 1989, by the 
Belgian law having the head office in Ghent. The activity within SPACE, a pan European 
organization of universities from about 30 countries, is an integrating and of an inter-
academic cooperation one. To the suggestion of the George Bacovia University 
representative, it has been agreed with the creation of a Special Working Committee that 
should promote the global scientific research. This committee, named ERA – European 
Research Area – has suggested that the future SPACE meeting should be doubled by the 
organization of a conference within the Annual General Meeting, in March 2007.  

SPACE is a very fertile context for debates aiming the European university 
management. The members of George Bacovia academic community have unlimited 
access to the SPACE resources, available at the address: http://space.hogent.be, 
username: liviu.drugus and password: space. Even more, the students can attend free on-
line courses on different themes, such as European Studies, Business Economics, 
Intercultural Communication etc., being granted diplomas that will help them to be 
employed within the European space. We also want to mention that  the international 

http://space.hogent.be/�
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dimension of George Bacovia University has been completed by the exchange of 
information within the European space, within CEEMAN (Central East European 
Management Association, with the head office in Bled, Slovenia) and CIRET (Centre 
International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires, Paris, France), as well as 
within ISINI (International Society for Intercommunicating of New Ideas, with the head 
office in Boston, Massachusetts, SUA, society founded in 1988 by the Romanian scientist 
of American citizenship, the academician Anghel N. Rugina). 

A dialogue certainly supposes the presence of some contact addresses, forums for 
discussions and the publication of such results, in a complete or synthetic form. Accessing 
the site of our university (www.ugb.ro) you can get in touch with our latest news as well as 
our proposals for local, regional and pan European collaborations.  

Within the context of the general concerns of linking the Romanian education and 
research system to the exigencies applied by similar European and world-wide institutions 
there has appeared the necessity of continuously evaluating and accrediting our scientific 
publications and publishing houses by authorized organisms. In our case the Scientific 
Bulletin of George Bacovia University has been included by CNCSIS in the C value group. 
It constitutes our permanent concern to be promoted to the B group category, and why not, 
A group, respectively in the category of ISI journals. Here we have to mention our regret 
that the students’ scientific research works have not been published until now. Starting 
with this new issue, some of the students’ achievements will be part of the Scientific 
Bulletin of George Bacovia University, even if most of them will be in the electronic 
magazine. 

It is important to let you know the basic criteria on which the selection and 
publishing of articles have been done. After the materials selection has been done, they 
are published in the Bulletin. The order of publication within chapters is strictly 
alphabetical.. 

Together with the normal invitation to lecture, we invite you to formulate critical 
opinions and/or questions regarding the published articles as well as to make suggestions 
and to offer articles for the future issue of our journal, just because  
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Aspecte privind asigurarea calitãþii  
în învãþãmântul superior 

 Dumitru BONTAŞ  

Keywords: system, quality assurance, higher education 

Abstract: 
The work is an approach to the actual preoccupation about the quality of the 

didactic process in higher education. We aim to identify the main stages in 
organizing and making into practice the quality management system in higher 
education. 

1. Consideraţii generale 

Universitatea poate fi privită şi ca o organizaţie ce îşi desfăşoară activitatea într-o 
piaţă concurenţială a serviciilor (învăţământ, cercetare, consultanţă). Sub acest aspect, 
competitivitatea instituţiei de învăţământ superior este dată de capacitatea ei de adaptare 
la nevoile în continuă schimbare ale mediului economico-social.  

Misiunea principală a universităţii este aceea de a răspunde nevoilor specifice de 
educaţie şi de formare profesională ale individului, precum şi nevoilor dezvoltării sociale şi 
economice ale comunităţii (locale, regionale, naţionale). Universitatea îşi îndeplineşte 
misiunea doar în măsura în care permite atât individului, cât şi societăţii să devină 
performanţi într-un mediu globalizat, caracterizat prin competiţie şi dinamism.  

Este posibilă realizarea misiunii universităţii numai prin orientarea  spre performanţă 
a activităţii universitare, prin îmbunătăţirea continuă a ofertei şi a rezultatelor, prin 
asigurarea unui management performant, a unei politici financiare adecvate, prin utilizarea 
raţională a resurselor, prin încurajarea unei atitudini responsabile a întregului personal.  

Potrivit Legii învăţământului nr. 84 din 1995, Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/200 din 
2005 şi Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928 din 21 aprilie 2005, în 
România, fiecare instituţie de învăţământ superior are obligaţia de a adopta propriul sistem 
de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii. Calitatea educaţiei este dată de ansamblul 
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caracteristicilor programelor de studii prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor – 
studenţii, persoanele adulte, angajatorii şi, în sensul cel mai larg, întreaga societate.   

În principiu, un astfel de sistem de asigurare a calităţii îndeplineşte două funcţii de 
bază: funcţia internă – de management al calităţii şi funcţia  externă – de asigurare a calităţii. 

Funcţia de management a calităţii are ca scop principal orientarea spre performanţă 
a instituţiei pe toate dimensiunile activităţii acesteia şi presupune : 

 responsabilitatea conducerii universităţii, modul în care aceasta îşi asumă, prin 
definirea şi urmărirea strategiei, a politicii şi obiectivelor ei,  calitatea şi asigurarea 
resurselor necesare realizării acesteia; 

 orientarea instituţionalizată a activităţilor spre satisfacerea cerinţelor şi 
aşteptărilor părţilor interesate externe şi interne;  

 crearea în instituţie a unui mediu în care întregul personal este încurajat spre 
performanţă, la asumarea responsabilităţii individuale pentru îndeplinirea misiunii şi 
obiectivelor acesteia; 

 identificarea, ţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a proceselor derulate 
în instituţie; 

 introducerea unor mecanisme de evaluare internă a performanţelor pe toate 
dimensiunile activităţii, astfel încât să poată fi corectate neconformităţile existente şi puse 
în operă posibilităţile de îmbunătăţire. 

 Funcţia de asigurare a calităţii are ca scop să genereze încredere clienţilor şi 
celorlalte părţi interesate externe universităţii, cu privire la capacitatea şi disponibilitatea 
instituţiei de a le satisface cerinţele şi aşteptările. Încrederea se creează:  

 fie evaluând competenţa absolvenţilor, rezultatele cercetărilor ştiinţifice, 
asistenţa directă acordată mediului economico-social, în raport cu standarde existente ori 
cu produsele similare ale altor organizaţii din domeniu; 

 fie evaluând sistemul intern al calităţii din instituţia de învăţământ superior, în 
raport cu un standard existent şi acceptat de părţile interesate.  

2. Procesul de aprobare şi evaluare a calităţii  programului de studii 

 2.1 Proiectarea programului de studii  
Presupune parcurgerea mai multor faze procesuale care se vor prezenta în 

continuare. 
Faza de iniţiere/concepţie a programului de studii universitare presupune mai multe 

etape de lucru, după cum urmează: 
 Analiza necesităţii programului de studii,  identificarea grupului ţintă de clienţi – 

potenţiali studenţi şi angajatori;  
 Identificarea cadrului legislativ ce permite dezvoltarea programului de studii şi a 

cerinţelor care decurg din reglementări naţionale, locale sau instituţionale; 
 Posibile consideraţii şi argumente legate de managementul strategic al universităţii; 
 Identificarea obiectivelor programului şi a cerinţelor clienţilor referitoare la 

competenţele profesionale şi sociale aşteptate de aceştia după absolvire; 
 Identificarea rezultatelor aşteptate ale programului de studii proiectat, exprimate 

prin portofoliul competenţelor, abilităţilor, deprinderilor, pe care le vor obţine viitorii studenţi; 
 Sinteza informaţiilor privind programe de studii similare identificate din oferta 

naţională şi internaţională. 
 Faza de dezvoltare a programului de studii universitare are în vedere 

următoarele secvenţe de lucru: 
 Definirea modului de transmitere a cunoştinţelor şi informaţiilor; 
 Definirea detailată a competenţelor oferite studentului la absolvire; 
 Caracterizarea proceselor de predare şi învăţare şi a modului de formare a competenţelor; 
 Elaborarea planului de învăţământ, în baza unei metodologii prestabilite; 
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 Proiectarea programelor analitice pentru toate formele de activitate didactică: 
cursuri, seminarii, lucrări practice, proiecte etc.; 

 Precizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de predare-învăţare; 
 Formele de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, cu considerarea metodelor de 

evaluare, a frecvenţei evaluării, standardele de evaluare, responsabilităţi pentru 
desfăşurarea evaluării;  

 Managementul activităţilor didactice pe ani de studii, semestre, săptămâni, ore. 
 Identificarea resurselor umane necesare şi disponibile, respectiv, gradele 

didactice, titlul ştiinţific şi specializarea în domeniu a personalului implicat în derularea 
activităţilor didactice şi sau de tutoriat etc.; 

 Identificarea resurselor financiare şi de patrimoniu necesare. 

2.2 Evaluarea programului de studii universitare 
În aplicarea proiectului programului de studii, are loc evaluarea academică a calităţii 

procesului de învăţământ. 
 

2.2.1 Conceptul de evaluare academică. Evaluarea academică este o noţiune 
complexă, ce îmbină semnificaţiile termenului a evalua cu un anumit context de asigurare 
a calităţii proceselor de transfer de cunoştinţe şi competenţe, specifice învăţământului 
superior. Evaluarea academică este strâns legată de modelul de calitate al Fundaţiei 
Europene pentru Managementul Calităţii (EFQM), cu referire la cele nouă arii distincte ale 
acestuia: 

 managementul de vârf; 
 managementul resurselor umane; 
 politici şi strategii; 
 managementul infrastructurii; 
 managementul proceselor din învăţământul superior; 
 satisfacţia corpului academic; 
 satisfacţia clienţilor (studenţi, absolvenţi şi angajatori);  
 relaţia cu societatea în ansamblu şi cu părţile interesate din societate; 
 totalitatea rezultatelor finale. 

 
2.2.2 Tipuri de evaluare academică. Din punct de vedere al apartenenţei corpului 

de evaluatori la organizaţia ce oferă programul de studii respectiv, evaluarea academică a 
programelor de studii poate fi: 

 evaluare internă, cunoscută şi ca autoevaluare sau audit intern; 
 evaluare externă sau audit extern. 

 
Din experienţa europeană, pot fi luate în consideraţie următoarele tipuri de evaluări 

academice: 
 evaluarea pe forme de activitate (curs, seminar, lucrări practice); 
 evaluarea programelor de studii, care are ca obiect evaluarea tuturor 

proceselor ce au loc în derularea acestor programe; 
 evaluarea instituţională, ce cuprinde aspectele de calitate referitoare la 

totalitatea proceselor din universitate, activităţi didactice şi de cercetare, 
activităţi de conducere financiare, management, infrastructură ş.a. 

 
2.2.3. Evaluarea internă a programelor de studii se realizează prin luarea în 

considerare a cinci categorii de criterii, după cum urmează: 
I. Misiunea, obiectivele şi rezultatele aşteptate 
 Obiectivele programului de studii 
 Nivelul programului de studii şi tipul de competenţe oferite (Licenţă sau Master) 
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 Contextul profesional şi al disciplinelor de studiu 
 Rezultatele programului de studii şi evaluarea studenţilor 

II. Structura şi conţinutul programului de studii 
 Structura programului de studii 
 Distribuţia şi echilibrul în conţinutul programului de studii 
 Relaţia între discipline pe verticală şi pe orizontală în cadrul programului 
 Integrarea profesională, respectiv, a cunoştinţelor teoretice cu cele practice 
 Comunicarea 
 Nivelul de instruire în domeniul tehnologiilor informatice 
 Competenţe rezultate din activităţi practice ale studenţilor (participarea la 

proiecte, stagii, rezidenţe etc.) 
III. Mediul de predare şi învăţare 
 Identificarea metodelor şi tehnologiilor didactice adecvate de predare şi învăţare 
 Evaluări periodice ale activităţii studenţilor, bazate pe metodologii explicite şi 

consecvente 
 Suportul instituţional al universităţii în activitatea de predare şi învăţare 

IV. Managementul calităţii cu referire la programul de studii, studenţi, absolvenţi 
 Politici de recrutare şi selecţie a studenţilor, în funcţie de standardul impus sau 

dorit al programului de studii 
 Standarde academice formulate explicit 
 Asigurarea cerinţelor de evaluare externă a programului cerute de mediile 

profesionale, academice etc. externe universităţii 
V. Calitatea corpului profesoral academic 
 Componenţa numerică a corpului profesoral 
 Calificările şi competenţele cadrelor didactice 
 Declaraţii scrise privind standarde profesionale de predare, învăţare, cercetare, 

precum şi standarde referitoare la menţinerea disciplinei academice, a moralei şi 
eticii universitare. 

Raportul de autoevaluare este documentul final ce cuprinde activitatea de 
autoevaluare a programului de studii. Acesta este structurat pe capitole, în funcţie de 
criteriile de evaluare. În uzanţa europeană, acest document are un număr limitat de pagini, 
între 20-40, cu analiza pertinentă de tip SWOT. Raportul de autoevaluare poate cuprinde 
la fiecare din criteriile enunţate mai sus şi măsuri pe care responsabilii programului de 
studii din universitate le propun, încă din această etapă, pentru îmbunătăţirea activităţii ca 
rezultat al autoevaluării efectuate.  
 

2.2.4 Evaluarea externă a programelor de studii se desfăşoară în universitate, 
după o metodologie prestabilită pe baza raportului de autoevaluare. Planul activităţii de 
evaluare externă cuprinde: 

 comunicarea iniţială dintre agenţia naţională de calitate şi universitate, respectiv, 
facultate, pentru stabilirea perioadei şi a cadrului evaluării externe; 

 identificarea sau numirea unui responsabil din partea programului de studii 
evaluat, în vederea pregătirii activităţii de evaluare externă; crearea condiţiilor de lucru 
pentru comisia de evaluare externă în universitatea gazdă; 

 stabilirea agendei vizitei comisiei de evaluare externă şi a tuturor detaliilor 
necesare, prin comunicări bilaterale între preşedintele comisiei de evaluare şi 
coordonatorul programului de studii auditat; 

 realizarea vizitei de evaluare externă, care durează circa 2 zile; 
 întocmirea raportului de evaluare externă în versiune de lucru, pentru informare 

şi discuţie între preşedintele comisiei de evaluare externă şi coordonatorul programului de 
studii evaluat; 
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 înaintarea oficială a raportului de evaluare externă, deopotrivă către organismul 
naţional de asigurare a calităţii şi către instituţia universitară responsabilă pentru 
programul de studii evaluat; 

 prezentarea publică, de obicei, pe pagina de web a agenţiei naţionale de 
asigurare a calităţii, a raportului de evaluare externă. 

Comisia de evaluare externă este compusă din 3-5 personalităţi exterioare 
universităţii, astfel încât să reflecte prin structura sa părţile interesate într-un astfel de 
program, şi anume: 

 preşedintele comisiei, profesor universitar cu experienţă în managementul 
calităţii în învăţământul superior, cu statură universitară recunoscută, care nu este 
neapărat specialist în domeniul programului de studii auditat; 

 profesor universitar, specialist din ţară sau din străinătate, în domeniul 
programului de studii auditat; 

 profesor specialist în tehnologii didactice; 
 reprezentant al angajatorilor din domeniul programului de studii evaluat; 
 reprezentant al studenţilor, înscris la un program similar la altă universitate din ţară. 
Raportul comisiei de evaluare externă, care a fost prezentat verbal de 

preşedintele comisiei la încheierea vizitei de evaluare externă, are circa 20-30 pagini şi se 
bazează pe o listă de verificare. Această listă se întocmeşte prin evaluarea activităţilor şi 
proceselor din programul de studii pe baza criteriilor stabilite, fiind completată cu setul de 
documente necesare identificării tuturor aspectelor forte şi respectiv slabe din procesele 
ce se dezvoltă în cadrul programului de studii evaluat. 
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Crearea relaþiilor de parteneriat – 
obiectiv esenþial în marketingul 
industrial 

Aurel BRÂNZĂ  

Keywords: industrial marketing, partnerships in marketing 

Abstract 
 The work aims to illustrate several elements which are necessary to 
manufacturers in order to create partnerships. Due to its content the work will 
answer two questions such as: 1) What are partnerships and why are they so 
important for? and 2) What general methods and activities can be used to develop 
and maintain valuable partnerships? 
 

În general, relaţia dintre un vânzător (agent comercial) şi un achizitor  rareori se 
încheie în momentul semnării actului de vânzare-cumpărare. În realitate, agenţii comerciali 
consideră că dezvoltarea relaţiilor şi chiar a parteneriatelor cu clienţii devin din ce în ce 
mai importante. Asemenea relaţii îi asigură şi mai mult pe agenţii de vânzări de faptul că 
produsele şi serviciile lor vor fi alese de clienţi şi la următoarea cumpărare.  

Relaţiile viitoare pot însă, oricând, să fie influenţate de elemente ale mediului extern 
necontrolabile de către companie sau de către  reprezentanţii ei de vânzări. Totuşi, o cale 
sigură de a diminua mărimea incertitudinii care se poate manifesta în viitor este aceea de 
a promova relaţii de afaceri solide şi inovatoare cu clienţii. Crearea unor asemenea relaţii 
prin interacţiuni stabile şi sănătoase cu clienţii, cât şi printr-un service adecvat nevoilor 
acestora, constituie tema prezentei comunicări. 

Prin conţinutul său, se caută a se răspunde la câteva întrebări şi anume: 
 Ce sunt parteneriatele şi de ce sunt atât de importante ? 
 Ce metode generale şi activităţi pot fi folosite pentru a dezvolta şi a menţine 

parteneriate eficiente ? 
 Ce tehnici importante trebuie folosite în manevrarea şi rezolvarea reclamaţiilor ? 
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1. Natura parteneriatelor. Ce este un parteneriat ? 

Un parteneriat este o relaţie neîntreruptă şi reciproc avantajoasă între un vânzător 
şi un cumpărător. Partenerii preferă să se bazeze pe dependenţa unuia faţă de celălalt 
decât să se comporte ca adversari. Ambii vor avea de pierdut în cazul în care oricare 
dintre ei ar renunţa la parteneriat. Se consideră că acest mod de a lucra împreună, pentru 
a rezolva reciproc problemele este o schimbare radicală faţă de tot ceea ce a avut loc pe 
pieţele industriale până în prezent. 

Parteneriatele pot lua multe forme. Ele sunt însă, de obicei, elaborate în termeni 
contractuali. De exemplu o firmă constructoare de automobile ar putea accepta să-şi 
cumpere toate farurile de la un singur producător în următorii zece ani. Parteneriatele pot fi 
create, de asemenea, şi mai puţin formal, fără un contract care să includă fiecare 
responsabilitate. Dar indiferent de forma lor, parteneriatele sunt clădite şi menţinute în aşa 
fel încât să asigure faptul că ambele părţi beneficiază în mod reciproc.  

Cooperarea şi angajamentele sunt esenţiale pentru succesul unui parteneriat. De 
exemplu, cumpărătorul poate fi rugat să furnizeze date de prognoză (despre organizaţia 
sa) pentru a ajuta firma producătoare să-şi planifice producţia. În acelaşi fel, producătorul 
ar putea fi rugat să pună la dispoziţia cumpărătorului (achizitorului) detalii strict 
confidenţiale despre produsele în curs de dezvoltare, astfel încât firma cumpărătoare să-şi 
vizualizeze oportunităţile viitoare şi să-şi planifice activitatea în consecinţă. Acest tip de 
informaţii competitive nu ar fi putut fi niciodată puse la dispoziţie, dacă nu ar fi fost 
promovate relaţiile de parteneriat. 

2. Beneficiile parteneriatului 

În cadrul unui parteneriat bine conceput, cumpărătorul va avea parte de beneficii 
mult mai mari decât în cazul în care nu ar exista asemenea formă de relaţii. Nivelul 
superior de servicii acordate de către firma vânzătoare reduce de cele mai multe ori 
stocurile la cumpărător. De exemplu, sistemele de programare ‘chiar la timp’  (JIT –‘just-in-
time’), pot deveni realitate în cadrul unui parteneriat. De asemenea, se reduce birocraţia şi 
sunt eliminate o serie de etape ale procesului de achiziţie. Reducerea timpului alocat de 
cumpărător pentru luarea deciziei de achiziţie determină, de cele mai multe ori, diminuarea 
costurilor de achiziţie. În plus, deoarece producătorul pune accent pe serviciile 
postvânzare, cumpărătorul poate mult mai uşor să rezolve reclamaţiile. Mai mult, 
cumpărătorii sunt, de obicei, de acord că parteneriatul cu producătorii asigură un nivel mai 
ridicat al calităţii. Principalul motiv este acela că firma cumpărătoare poate – efectiv să 
influenţeze chiar şi structura sortimentală a produselor care vor fi fabricate în viitor. 

Concomitent, şi producătorul beneficiază foarte mult de relaţia de parteneriat. Cel 
mai evident beneficiu este acela că afacerile şi siguranţa pentru viitorul afacerilor cresc. 
De asemenea, forţa de muncă a producătorului (de exemplu: departamentul de vânzări, 
departamentul de comenzi, producţia) va putea opera mult mai eficient. Prin parteneriate, 
producătorii îşi pot implementa mult mai eficient diversele sisteme de management al 
stocului şi pot programa mai bine fabricaţia în funcţie de vânzări. În plus, producătorul 
beneficiază şi de faptul că începe să înţeleagă din ce în ce mai bine nevoile 
cumpărătorului, ajungând să le cunoască mult mai profund decât oricare alt competitor al 
său – făcând astfel mult mai dificilă activitatea de spionaj şi culegere a informaţiilor din 
partea concurenţilor. Aceasta duce la o relaţie stabilă şi pe termen lung. 
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2.1 Parteneriatul îmbogăţeşte atât producătorul, cât şi cumpărătorul 
Viitorul aparţine, ca întotdeauna, speciilor care sunt în stare să se adapteze la 

schimbările din jur şi să răspundă la cererile unui mediu neprietenos şi dur. Poţi fi eficient 
făcând lucrurile cum trebuie. Însă eficienţa înseamnă şi a face lucrurile care trebuie. 

Este cunoscut că devotamentul faţă de clienţi este unul dintre acele lucruri care 
trebuie făcute. În plus, se învaţă nu numai cum să servim clientul, ci chiar să ne  
identificăm cu el. Aceasta este diferenţa între a fi un bun producător şi a fi un partener în 
afacerile cu clientul.  

Parteneriatul dă un sens cu totul nou focalizării atenţiei asupra clientului. 
Companiile care sunt capabile de a pune în practică parteneriatele, observă că sunt în 
stare să reducă sau chiar să elimine conflictele de interese dintre acestea şi clienţii lor. 

Aceia care lucrează în parteneriate îşi dau seama că, în scurt timp, devin mai 
sensibili la mediul înconjurător şi că le creşte viteza de reacţie. Ei încep să anticipeze liniile 
de stil în domeniul afacerilor clienţilor lor. De asemenea, ei îşi dau seama de cerinţele şi 
dorinţele clienţilor chiar înaintea acestora. Din momentul în care o companie este capabilă 
să-şi definească propria afacere prin prisma dezvoltării afacerii partenerului său, ea poate 
să înceapă să gândească împreună cu partenerul într-un stil absolut nou (după alte 
tipare). Se sparg astfel barierele planificărilor arhaice, acceptând ideea că dezvoltarea 
este ceva care se face împreună cu partenerul. 

Pentru unii, parteneriatul este imaginat ca un  comitet de mărimea unui batalion 
care elaborează zeci de kilograme de documente. Parteneriatul însă, nu se referă doar la  
regulamente rigide. El reprezintă o stare de spirit, o vedere în perspectivă. 

Parteneriatul încurajează companiile să-şi împărtăşească una alteia obiectivele din 
domeniul marketingului, cercetării şi producţiei; să-şi clădească valori şi atu-uri 
compatibile; să împartă deopotrivă riscurile şi profiturile. Când două firme îşi elaborează 
planurile de parteneriat, fiecare acceptă, la rândul ei, o redefinire a obiectivelor. Fiecare 
acceptă un contract implicit (un angajament) de a stimula creşterea celeilalte. 

În acest punct, partenerii se diferenţiază mult faţă de cum erau la început. Ei nu mai 
sunt doar un cumpărător şi un producător – unul străduindu-se să obţină cel mai mic cost 
posibil, iar celălalt tinzând către un profit cât mai mare. Ei nu mai sunt adversari, ci două 
companii lucrând împreună pentru atingerea aceluiaşi obiectiv. 

Fiecare munceşte acum pentru a-l îmbogăţi pe celălalt, şi nu pentru a se îmbogăţi 
pe spatele celuilalt. Nu mai sunt concentraţi doar pe creştere prin cucerire şi prin 
pătrundere pe piaţă. Ei nu se mai bazează doar pe planificarea individuală, fiecare 
folosindu-şi propriile resurse. Acum au aceleaşi obiective cu un partener care s-a angajat, 
la rândul său, să le atingă. 

2.2. Importanţa parteneriatelor 
 

O relaţie de parteneriat poate fi iniţiată fie de către producător, fie de către 
cumpărător, fie de către ambii parteneri. Se pun însă două întrebări, şi anume: Care sunt 
factorii care îi determină pe aceştia să-şi dorească parteneriatele? De ce dezvoltarea 
parteneriatelor devine atât de importantă?  

Cumpărătorii din ziua de astăzi sunt copleşiţi de informaţii şi au nevoie de ajutor 
pentru a le filtra. Multe departamente de achiziţie au fost nevoite să-şi reducă personalul şi 
să ia alte măsuri, în vederea reducerii costurilor. Toate acestea au condus la îngreunarea 
procesului de evaluare a furnizorilor şi de prelucrare a comenzilor. Pe de altă parte, 
datorită fuziunilor, preluărilor şi consolidărilor care apar zilnic, producătorii au mai puţine 
entităţi (agenţi, clienţi) cu care să facă afaceri. De asemenea, atât cumpărătorii, cât şi 
producătorii încep să înveţe de la japonezi, şi nu numai, valoarea parteneriatelor.  
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De exemplu, firma XEROX şi-a redus numărul de furnizori de la 5.000 în 1981, la 
numai 450 în 1991. Pe măsură ce firmele continuă să clădească parteneriate împreună cu 
furnizorii lor, nonpartenerilor le este din ce în ce mai greu să-şi asigure afacerile şi să 
supravieţuiască pe piaţă. 

Parteneriatele ajută şi în atragerea de noi clienţi şi, deci, noi perspective. Mulţi 
agenţi de vânzări îşi întocmesc listele pe baza numelor furnizate de către clienţii mulţumiţi. 
De exemplu, metodele de planificare „lanţul nesfârşit“ şi „centrul de influenţă“ se bazează, 
în primul rând, pe clienţi satisfăcuţi. Producătorii ştiu, de asemenea, că reclama prin viu 
grai făcută de un client satisfăcut asigură cea mai bună recomandare pe care un produs, o 
companie, sau un vânzător pot să o primească. Unii clienţi vor accepta bucuroşi să scrie 
scrisori de recomandare sau mărturii; alţii pot fi doritori să ajute chiar la demonstrarea 
calităţilor unui produs. 

Niciodată să nu se subestimeze puterea comunicării prin viu grai. Lumea pare a fi 
mare, iar acţiunile noastre adesea par a fi necunoscute de către restul oamenilor. Dacă nu 
reuşeşti să termini un lucru la termen, în afacerile cu clienţii, poţi gândi: „Ei, e doar un 
client nesemnificativ şi nimeni altcineva nu va afla“. Totuşi, în multe feluri, lumea este mai 
mică decât se crede. De exemplu, pentru a face legătura între oricare doi adulţi, avem 
nevoie în medie de doar doi intermediari. Aşadar, merită să păstrezi buna înţelegere şi să 
clădeşti relaţii de încredere cu toţi clienţii actuali şi viitori. 

3. Cum să construieşti parteneriate şi bună înţelegere 

Activitatea de construire a parteneriatelor este strâns legată de toate etapele pe 
care le parcurge un agent de vânzări în activitatea sa. Parteneriatele pot fi construite doar 
dacă agenţii de vânzări se implică cu adevărat în planificare, în stabilirea obiectivelor, în 
cunoaşterea cumpărătorului şi a nevoilor sale, în coordonarea demonstraţiilor, rezolvarea 
eficientă a reclamaţiilor, obţinerea angajamentelor şi completarea raportului după ce 
produsul sau serviciul a fost achiziţionat. Este nevoie de mult timp şi eforturi pentru a 
stabili o adevărată relaţie de parteneriat. Nici un agent de vânzări nu ar trebui să se 
aştepte să clădească o relaţie de parteneriat cu fiecare client. Unii clienţi sunt prea 
nesemnificativi sau nu îşi doresc să stabilească un parteneriat, sau achiziţionează 
majoritatea produselor de la un competitor (poate chiar sub o relaţie de parteneriat). Însă 
chiar dacă parteneriatul nu este posibil, punerea în practică a comportamentelor sugerate 
în acest subcapitol va duce la generarea unei bune înţelegeri şi la dezvoltarea unor relaţii 
pe termen lung. 

Bunăvoinţa (goodwill-ul) reprezintă valoarea sentimentelor sau atitudinilor pe care 
clienţii le au faţă de o companie şi produsele sale. Acele sentimente şi atitudini se pot 
modifica, în funcţie de reacţiile clienţilor vizavi de produsele şi politicile firmei. Atunci când 
cumpărătorii satisfăcuţi au din ce în ce mai multă încredere în firmă, buna înţelegere 
creşte. Dacă clienţii îşi pierd încrederea în firmă şi în produsele sale, valoarea goodwill-
ului scade, până la dispariţia totală. 

Agenţii de vânzări consideră adesea bunăvoinţa ca fiind dorinţa unui client de a 
prefera firma pe care o reprezintă atunci când achiziţionează produse sau servicii. Clienţii 
îşi arată bunăvoinţa atunci când aleg produsele unei firme în locul produselor similare 
oferite de competitori. Restul caracteristicilor fiind la fel, indivizii preferă să cumpere de la 
firmele care le plac cel mai mult. 

În continuare, vom descrie activităţile şi atitudinile necesare pentru a clădi cu 
succes un parteneriat. Tabelul 1 conţine o notă de ansamblu a acestora. 
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Tabelul 1 Căi de realizare a parteneriatelor şi a bunei înţelegeri 
• Menţineţi perspectiva în care interesul clientului este pe primul loc. 
• Reţineţi numele clienţilor de la o convorbire telefonică la alta. 
• Construiţi percepţii de încredere. 
• Supravegheaţi lucrul cu comenzile. 
• Asiguraţi-vă de folosirea corectă a produsului sau serviciului. 
• Implicaţi-vă în deservirea produsului. 
• Puneţi la dispoziţie un service specializat şi o condică de sugestii. 
• Puneţi la dispoziţie orice asistenţă specială necesară. 
• Rezolvaţi eficient reclamaţiile clienţilor. 

4. Menţineţi o perspectivă adecvată 

Rareori acţiunile în vederea promovării unei bune înţelegeri leagă şi prietenii dacă 
atitudinile din spatele acţiunilor nu sunt acceptabile. De aceea, comportamentul unui agent 
de vânzări faţă de un client trebuie să fie cel adecvat. În acest sens, orice încercare de 
parteneriat trebuie să aibă ca punct de plecare o atitudine faţă de modul de deservire a 
clientului. Pentru a dezvolta un parteneriat şi a creşte bunăvoinţa, agenţii de vânzări 
trebuie să aibă în vedere că interesul clientului este pe primul loc. Aceasta va însemna că 
ei vor propune produsele şi serviciile potrivite, chiar dacă aceasta ar însemna vânzări mai 
mici sau chiar nici o vânzare pe termen scurt. 

Tabelul 2 conţine un chestionar folosit pentru analiza atitudinii şi orientării 
vânzătorului către clienţi.  

Definim orientarea către clienţi ca fiind atitudinea de a păstra interesele clientului pe 
primul loc, atunci când agentul face o expunere de vânzări. Agenţii de vânzări care se 
gândesc doar la realizarea unei vânzări sunt orientaţi, în primul rând, spre aceasta, şi nu 
spre clienţi.  

Completând propoziţiile din acest chestionar pentru un agent de vânzări cu care s-a 
avut recent un contract, ne putem da seama de gradul de respectare a cerinţelor unei 
bune orientări spre client. 

Afirmaţiile de mai jos descriu diferite moduri în care un agent de vânzări poate să se 
comporte cu un client. Pentru fiecare afirmaţie, vă rugăm să indicaţi proporţia din totalul clienţilor 
dumneavoastră, cu care vă comportaţi după cum se descrie în afirmaţie, prin încercuirea unuia 
dintre numerele de la 1 la 9. Semnificaţiile acestor numere sunt date în legendă: 

 
 
Legendă: 
1. adevărat pentru nici unul dintre clienţii dvs. (niciodată) 
2. adevărat pentru aproape nici unul 
3. adevărat pentru câţiva 
4. adevărat pentru mai puţin de jumătate 
5. adevărat pentru jumătate 
6. adevărat pentru mai mult de jumătate 
7. adevărat pentru majoritatea 
8. adevărat pentru aproape toţi 
9. adevărat pentru toţi clienţii dvs. (întotdeauna) 
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Tabelul 2: Orientarea spre client 
1. Încerc să ofer clienţilor aşteptări corecte în legătură cu utilitatea 
produsului:  

123456789  

2. Încerc să fac clienţii să discute nevoile lor cu mine: 123456789  
3. Chiar dacă nu sunt sigur că un produs este potrivit pentru un client, 
totuşi exercit presiune asupra lui să îl cumpere: 

123456789  

4. Spun unui client că ceva este mai presus de puterea mea chiar dacă 
nu este: 

123456789  

5. Încerc să influenţez un client mai curând prin informaţii decât prin 
presiune: 

123456789  

6. Prefer să vând cât pot mai curând decât să satisfac un client: 123456789  
7. Petrec mai mult timp încercând să conving un client să cumpere 
decât încercând să-i aflu nevoile: 

123456789  

8. Încerc să ajut clienţii să-şi atingă scopurile: 123456789  
9. Răspund cât mai corect unui client la întrebările despre produse: 123456789  
10. Mă prefac de acord cu clienţii pentru a-i mulţumi: 123456789  
11. Tratez un client ca pe un rival:  123456789  
12. Încerc să-mi dau seama care sunt nevoile clientului: 123456789  
13. Încerc să pun interesul clientului pe primul loc: 123456789  
14. Încerc să alătur unui client cu o problemă, un produs care îl ajută să-
şi rezolve problema: 

123456789  

15. Sunt dispus să contrazic un client pentru a-l ajuta să ia cea mai 
bună decizie: 

123456789  

16. Ofer produsul cel mai potrivit pentru problema clientului: 123456789  
17. Deformez adevărul în descrierea produsului către client: 123456789  
18. Încep discuţiile despre vânzarea unui produs înainte de a discuta cu 
clientul nevoile acestuia: 

123456789  

19. Încerc să vând unui client tot ce pot să-l conving să cumpere, chiar 
dacă consider că e mai mult decât ar cumpăra un client înţelept: 

123456789  

20. Descriu prea roz imaginea produselor mele, pentru a le face să sune 
cât mai bine: 

123456789  

21. Încerc să îmi ating obiectivele prin satisfacerea clienţilor: 123456789  
22. Hotărăsc ce produse să ofer, în funcţie de ce pot să conving clienţii 
să cumpere, nu de ce i-ar satisface pe termen lung: 

123456789  

23. Încerc să aflu ce fel de produs ar fi cel mai de ajutor clientului: 123456789  
24. Mă folosesc de slăbiciunile din personalitatea clientului pentru a 
exercita presiune asupra lui: 

123456789  

 
Scorurile pentru afirmaţiile 3, 4, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22 şi 24 trebuie 

inversate (dacă aţi încercuit 9, număraţi-l ca 1; dacă aţi încercuit 8, număraţi-l ca 2 ...). 
Scorul pentru afirmaţiile rămase este dat de numărul încercuit. Pentru a calcula punctajul 
total, adunaţi toate scorurile. Ca informaţie: agenţii de vânzări din industria automobilelor 
au atins, de obicei, un scor de la 150 la 160, în timp ce agenţii de vânzări industriali au 
atins scoruri de la 175 la 185. 
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Analiza cererii ºi ofertei de servicii a 
investiþiei schi parc Slãnic Moldova 

 Constantin CHIRIAC  

Keywords: supply, demands, services, investments 

Abstract: 
The study aims to analyze the the supply and demands of the investments 

services of the “Ski Park Slanic Moldova”, objective finance by the Phare Program 
2004-2006 Social and Economic Cohesion. Investment objective is to rise rate of 
touristic atractivity of the bathing resort Slanic Moldova and adjacent regions by 
making advantageous conditions for development and diversification services in  
tourism area. Also the study will analyze dynamic of the modification of supply and 
demands of the park services as a result of investment implementation and also 
quantitative evaluation of this services. In the end of the study it will be describe 
the methodology of realized inquiry concerning the supply and demands of the 
investments services and the conclusions 

1. Consideraţii preliminare 

Analiza cererii şi ofertei a investiţiei Schi parc Slănic Moldova a fost realizată în 
cadrul Proiectului de Infrastructură Regională din cadrul Programului Phare 2004-2006 
Coeziune Economică şi Socială, proiect care a acumulat punctaj maxim pe domeniu de 
referinţă. 

Scopul proiectului de amenajare a unui domeniu schiabil în cadrul staţiunii Slănic-
Moldova vizează diversificarea ofertei turistice, în scopul creşterii atractivităţii staţiunii 
balneare şi al stimulării spiritului antreprenorial. În acelaşi timp, proiectul „Schi Parc Slănic 
Moldova“ încearcă să răspundă cererii mari pentru servicii de agrement, lucru de o 
importanţă deosebită, dacă se ţine cont de faptul că în toată zona de centru şi sud a 
Moldovei nu există nici un domeniu schiabil amenajat corespunzător. Locuitorii din judeţele 
Bacău, Iaşi, Brăila, Vaslui, Vrancea, Galaţi şi din Republica Moldova trebuie să se îndrepte 
către alte destinaţii, cum ar fi: Vatra Dornei, Borşa, Poiana Braşov sau Predeal, pentru a 
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Activităţi generatoare de venituri în  
Slănic Moldova în 2003 

turism;  
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70,5% 

0 
50 

100 

turism altele 

petrece ore de relaxare pe pârtiile de schi. Şi aceasta, în condiţiile în care, la o distanţă 
accesibilă se află pantele cu înclinare nordică din Staţiunea Slănic-Moldova, pante pe care 
se poate amenaja un domeniu schiabil deosebit de atractiv. 

Necesitatea proiectului decurge din lipsurile şi constrângerile existente în zona 
staţiunii balneare Slănic Moldova. Argumentele privind necesitatea proiectului se pot 
structura pe 2 direcţii: prima – caracteristica economică locală care rezidă în faptul că 
principala ramură economică aducătoare de venituri este turismul şi starea sectorului 
turistic şi a doua – necesitatea dezvoltării şi diversificării ofertei de servicii turistice 

2. Analiza mediului 

La nivelul staţiunii balneare Slănic Moldova s-a realizat şi o analiză SWOT1

 

, 
respectiv, Puncte tari: Potenţial natural balnear şi peisagistic demonstrat prin declararea 
localităţii Slănic Moldova staţiune turistică de interes naţional prin H.G.R. 1122/2003; 
capacitate mare de primire a structurilor turistice de primire; personal de calificare în 
domeniul serviciilor turistice; existenţa unor centre de moderne de tratament. Puncte 
slabe: insuficienta dezvoltare a facilităţilor de agrement de care dispune staţiunea, 
dezvoltarea unilaterală a ofertei turistice (componenta balneo). Ameninţări: migrarea forţei 
de muncă calificate, lipsa investiţiilor în modernizarea structurilor de primire turistică, lipsa 
investiţiilor în infrastructura rutieră. Oportunităţi: existenţa drumului european E85, 
existenţa aeroportului internaţional Bacău, modernizarea hotelului Perla (categoria 4 
stele), redeschiderea Cazinoului renovat în anul 2005.  

Caracteristica economică locală este dată de ponderea mare a activităţilor din 
turism în cadrul ansamblului economic. Astfel, situaţia economică pentru Slănic Moldova 
pe activităţi din codul CAEN, în anul 2003, este următoarea: 

 
 

 
 
 
 
 

 
Grafic 1 privind ponderea cifrei de afaceri a activităţilor din turism  
în ansamblul cifrei de afaceri a societăţilor din Slănic Moldova2

                                                 
1 Pop, Nicolae Al., Marketing Strategic, Editura Economica, 2000, p. 198-199. 
2  Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, Colecţia Infostat, decembrie 2003. 

 
 

 În aceste condiţii, avându-se în vedere ponderea mare a activităţilor din turism în 
ansamblul veniturilor din zonă, este necesară dezvoltarea acestui sector cu potenţial. 
Astfel, proiectul „Schi Parc Slănic Moldova“ este o soluţie viabilă pentru dezvoltarea 
economică durabilă în zonă. De asemenea, un indicator important privind situaţia 
turismului îl reprezintă numărul de turişti, a înnoptărilor şi a sejurului în Slănic Moldova. 

Reprezentând grafic evoluţia numărului de turişti sosiţi în Slănic Moldova, obţinem 
următoarea diagramă:  
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Grafic 2 privind evoluţia numărului de turişti veniţi în Slănic Moldova3

 Se observă din Graficul 2 că între anii 1999 şi 2001, exista o dinamică negativă a 
evoluţiei numărului total de turişti sosiţi în Slănic Moldova, urmată de o stabilizare la nivelul 
anilor 2001 şi 2002 şi de o uşoară tendinţă de creştere în anul 2003, de mai bine de 5%. 
Deşi se constată o evoluţie pozitivă a numărului de turişti în Slănic Moldova, posibilităţile 
de creştere a numărului acestora sunt mai mari, dat fiind gradul de ocupare
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Moldova, care este, pentru anul 2003, de: 
 

 

 
 Aşadar, în Staţiunea Slănic Moldova există destule posibilităţi de cazare               
neexploatate. Lipsa de diversificare a ofertei turistice face însă ca durata medie de sejur în 
Slănic Moldova să fie doar la nivelul de 7.01 Înnoptări/Persoană. În tabelul nr. 1 sunt 
datele privind evoluţia numărului de turişti şi numărului de înnoptări pe luni în anul 2003, 
pentru a determina eventuale sezonalităţi:  

 
Tabel nr. 1 Evoluţia numărului de turişti şi a numărului de înnoptări pe luni în anul 20035 

Luna Total 
persoane 

Din care: Total 
om-zile 

din care: 
Romani % Străini % Romani % Străini % 

01 2.370 1.880 79,3 490 21 18.082 15.258 84,4 2.824 16 
02 1.680 1.491 88,8 189 11 15.517 14.387 92,7 1.130 7,3 
03 1.728 1.607 93 121 7 11.124 10.346 93 778 7 
04 1.220 1.161 95,2 59 4,8 9.333 8.880 95,1 453 4,9 
05 2.220 2.137 96,3 83 3,7 15.244 14.729 96,6 515 3,4 
06 2.114 1.997 94,5 117 5,5 17.667 16.921 95,8 746 4,2 
07 3.196 2.999 93,8 197 6,2 19.261 17.916 93,0 1.345 7,0 
08 3.450 3.280 95,1 170 4,9 22.101 20.668 93,5 1.433 6,5 
09 1.759 1.670 94,9 89 5,1 16.123 15.513 96,2 610 3,8 
10 2.065 2.001 96,9 64 3,1 15.475 14.993 96,9 482 3,1 
11 2.155 2.046 94,9 109 5,1 14.039 13.333 95,0 706 5,0 
12 2.119 2.024 95,5 95 4,5 8.822 8.281 93,9 541 6,1 

 
Prin calcularea gradului de ocupare pe luni calendaristice, se obţine graficul nr. 3: 

                                                 
3  Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, Colecţia Infostat decembrie 2003 
4 Ghid Phare Infrastructura 2004-2006 p. 89-91 
5 Situaţie statistică Primăria Slănic Moldova 2003 
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Grafic 3 gradul de ocupare pe luni calendaristice 

 3. Oferta actuală de servicii a staţiunii turistice Slănic Moldova  

 Oferta turistică6

1. Apariţia unor servicii în mod direct, prin implementarea proiectului „Schi Parc 
Slănic Moldova“, prin  crearea pârtiei de schi:  Practicarea schiului şi a sporturilor de iarnă; 
Urcare pe pârtie, iarna, cu telescaunul; Urcare pe pajiştea aferentă pârtiei, vara, cu 
telescaunul; Apariţia, pe perioada verii, a unui traseu turistic de vizitare a punctului 
superior al staţiei de schi.  

 este analizată prin: calitatea mediului natural şi antropic, valoarea 
resurselor hidrominerale (ape minerale şi gaze terapeutice), calitatea bazei tehnico-
materiale (tratament, cazare, comerţ, agrement şi infrastructura tehnico-edilitară), calitatea 
serviciilor, accesabilitatea şi relaţiile funcţionale. Calitatea mediului natural, păstrarea 
nealterată a sistemului ecologico-peisagistic este principalul generator de activităţi 
turistice. Potenţialul balnear constituie elementul de bază evidenţiat prin natura şi debitul 
sau capacitatea resurselor. Existenţa factorilor terapeutici naturali de cură conduce la 
organizarea celor trei tipuri de asistenţă medicală: profilactică, curativă şi de recuperare 
funcţională. Pentru staţiunea Slănic Moldova, potenţialul îl constituie calitatea apelor, 
înalta lor valoare terapeutică şi capacitatea corespunzătoare a debitelor, apreciate ca 
rezerve, ce a imprimat staţiunii un profil balnear, de tratament al afecţiunilor digestive, ale 
glandelor anexe, ale aparatului respirator, bolilor de nutriţie şi de metabolism.  

4. Noi servicii introduse pe piaţă prin realizarea investiţiei 

 Prin crearea investiţiei „Schi Parc Slanic Moldova“, oferta de servicii alături de cele 
balneare şi turistice se va mări şi diversifica pe două categorii: 

2. Dezvoltarea indirectă de servicii conexe şi complementare: Apariţia unor 
şcoli de schi; Înfiinţarea unor centre de închiriere şi de vânzare de echipament sportiv; 
Apariţia, în zona pârtiei de schi, a unor localuri care vor oferi diverse produse agro-
alimentare schiorilor; Dezvoltarea ofertei meşteşugăreşti de suveniruri care să le 
amintească turiştilor de staţiunea Slănic Moldova; Apariţia unor noi hoteluri şi pensiuni 
agro-turistice; Renovarea şi creşterea gradului de confort a spaţiilor de cazare şi masă 
existente.  

În mod direct, prin realizarea proiectului „Schi Parc Slănic Moldova“, cu toate 
componentele acestuia de creare a unei pârtii de schi, a unor instalaţii de transport pe 
cablu de tip telescaun şi de iluminare a pârtiei, se diversifică oferta de servicii din zonă, pe 
linia practicării schiului şi a sporturilor de iarnă, dar şi pe cea conexă acesteia, şi anume  
                                                 
6 Analiza economică-socială a staţiunii Slănic Moldova,  document al Primăriei Slănic Moldova. 
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cea de acces pe pârtie prin intermediul telescaunului. Dacă serviciile descrise mai sus 
derivă direct din însăşi implementarea proiectului, finalizarea construcţiei „Schi Parcului de 
la Slănic Moldova“ va antrena crearea şi dezvoltarea altor tipuri de servicii. În mod cert, 
conform experienţei de la celelalte staţiuni de schi din ţară şi din afară, vor apărea una sau 
mai multe şcoli de schi care îi vor instrui pe turişti în practicarea acestui sport. Apoi, o altă 
oportunitate este dată de faptul că mulţi turişti optează să nu-şi achiziţioneze echipament 
propriu de practicare a sporturilor de iarnă, preferând să-l închirieze din zona partiei. Sus, 
pe platoul de la baza superioară a pârtiei, dar şi în alte locaţii din staţiunea Slănic 
Moldova, pot apărea diverse localuri care vor oferi produse agro-alimentare turiştilor. Şi 
industria de suveniruri, dar şi cea meşteşugărească din zonă vor fi stimulate, datorită 
afluxului crescut de turişti, să propuna noi produse spre vânzare.  

5. Ancheta privind cererea de servicii turistice 

Obiectivul acestui studiu de piaţă rezultă din problemele de decizii pe care 
rezultatele sale o fundamentează, rezultate care vor permite formularea clară şi precisă a 
deciziilor care sunt necesare demonstrării fiabilităţii obiectivului de investiţii: crearea pârtiei 
de schi7

Segmentele sunt definite astfel: segmentul A: 30 de manageri de structuri de 
primire turistică din Slănic Moldova şi zona adiacentă; segmentul B: 100 directori de 
unităţi comerciale din Slănic Moldova şi zona adiacentă;  segmentul C: 30 de directori de 
marketing ai unor agenţii de turism din judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Vrancea, Iaşi, Vaslui 

. 
a.  Scopul cercetării este de a studia oportunitatea, accesibilitatea, disponibilitatea 

de a plăti, a utilizatorilor serviciilor investiţiei „schi parc Slănic Moldova“, precum şi 
potenţialele efecte ale construcţiei acesteia 

b. Definirea obiectivelor cercetării:  
a) studierea oportunităţii construcţiei unei părti de schi; 
b) estimarea comportamentului de consum a utilizatorilor potenţiali; 
c) estimarea comportamentului investiţional potenţial al agenţilor economici din 
regiune;  
d) studierea disponibilităţii de plată a clienţilor potenţiali. 

 c. Ipotezele cercetării. Pentru a respecta metodologia cercetării, se fac 
următoarele ipoteze care se vor supune validării:  

a) construcţia pârtiei de schi este oportună;  
b) serviciile oferite de pârtia de schi vor determina creşterea cu cel puţin 20 % a 
numărului turiştilor care vor veni la Slănic Moldova; 
c) realizarea pârtiei de schi va determina şi alte noi investiţii în Slănic Moldova sau 
în zona adiacentă. 

 d. Recoltarea informaţiilor: zonele ţintă pentru alegerea respondenţilor au fost 
judeţele Bacău, Brăila,  Galaţi, Vrancea, Iaşi, Vaslui. 

 e. Definirea colectivităţii cercetate. Baza de sondaj este de 560 unităţi de sondaj. 
S-a făcut o stratificare în funcţie de caracteristicile segmentului, astfel s-au format 5 
segmente ţintă:  

1. structuri de primire turistică din Slănic Moldova şi zona adiacentă;  
2. unităţi comerciale din Slănic Moldova şi zona adiacentă; 
3. agenţii de turism din judeţele aparţinând regiunii ţintă;  
4. clienţi potenţiali – segment format din persoanele cu venituri medii-mari care 
practică schiul, luaţi din baza de date a unor magazine sportive de profil, din baza 
de date a unor agenţii turistice din judeţele aparţinând regiunii ţintă;  
5. administratori de firme din judeţele aparţinând regiunii ţintă. 

                                                 
7 I. Catoiu, Cercetări de Marketing, p 156-161, Editura Uranus, 2005 
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segmentul D: 200 de clienţi potenţiali: persoane cu venituri medii-mari din judeţele Bacău, 
Brăila, Galaţi, Vrancea, Iaşi, Vaslui; segmentul E: 200 de administratori de firme din: 
turism, alimentaţie publică, comerţ, distribuţie a materialelor sportive, din judeţele Bacău, 
Brăila, Galaţi, Vrancea, Iaşi, Vaslui. La demararea acestui studiu de piaţă, s-au avut în 
vedere particularităţile pieţei, specifice serviciilor în turism, respectiv, schi montan. Astfel, 
din totalitatea beneficiarilor direcţi şi indirecţi, s-a ales un număr de 560 unităţi de sondaj 
care au fost considerat baza de sondaj. 

f. Elaborarea metodei de recoltare a informaţiilor 
S-a folosit metoda anchetei telefonice, datorită dispersiei mare a purtătorilor de 

informaţie. În comparaţie cu alte metode, ancheta telefonică are o serie de avantaje: 
cooperarea, rata mare de răspunsuri, răspunsul la întrebări sensibile (referitor la venituri 
personale), absenţa influenţei înfăţişării operatorului. 

g. Elaborarea chestionarului 
Chestionarul reprezintă instrumentul de culegere a datelor, de care depinde reuşita 

cercetării. La realizarea lui, s-a ţinut cont de scopul cercetării, de principalele obiective şi 
s-au folosit întrebări deschise, închise şi întrebări de opinie. 

h. Chestionarul 
I) Care este opinia dumneavoastră referitoare la construcţia unei pârtii de schi la 

Slănic Moldova (pentru segmentele A-E) 1) Foarte favorabilă, 2) Favorabilă, 3) Indiferenţă, 
4) Nefavorabilă, 5) Foarte nefavorabilă. 

II) Care este gradul mediu de ocupare a structurii de primire turistică pe care o 
administraţi în lunile ianuarie, februarie şi martie (pentru segmentul A) 1) 0-25 %, 2) 26-50 
%, 3) 51-75 %, 4) 76-100%. 

III) Cu cât credeţi că va creşte gradul de ocupare a structurii de primire turistică pe 
care o administraţi, ca urmare a construcţiei pârtiei de schi (pentru segmentul A)? 1) 0-10 
%, 2) 11-20%, 3) 21-30%, 4) mai mare de 30%. 

IV) Staţiunea Slănic Moldova este cunoscută doar ca staţiune de odihnă şi 
balneară. Cu cât credeţi că va creşte numărul de clienţi  care vor apela în plus la serviciile 
dvs., ca urmare a construcţiei pârtiei de schi (pentru segmentele A-C): 1) 0-10%,  2) 11-
20%,  3) 21-30%, 4) mai mare de 30%. 

V) Odată construită o pârtie de schi modernă, dotată cu zăpadă artificială, telescaun 
şi iluminare nocturnă din Slănic Moldova, unde veţi prefera să mergeţi să schiaţi ? (pentru 
segmentul D) 1) Slănic Moldova, 2) Vatra Dornei, 3) Poiana Braşov, 4) Predeal, 5) Alte 
destinaţii. 

VI) Care sunt motivele pentru care aţi preferat să practicaţi schi-ul la Slănic Moldova 
(doar pentru cei care au bifat Slănic Moldova la întrebarea privind locurile preferate de 
schi)? ( pentru segmentul D) 1) distanţa redusă faţă de locul de rezidenţă, 2) preţurile mici 
la cazarea în zonă, 3) dotările moderne ale partiei, 4) faptul că este şi staţiune balneară, 5) 
aspect peisagistic, 6) alte motive. 

VII) Ce sumă vă permiteţi să cheltuiţi pentru o zi de schi (numai pe pârtie)? (pentru 
segmentul D) 1) sub 10 €, 2) 10-20 €, 3) 21-30 €, 4) 31-40 €, 5) 41-50 €, 6) mai mare de 
50 €. 

VIII)  Credeţi că prin construcţia pârtiei de schi în Slănic Moldova şi zona aferentă 
acestei locaţii va oferi oportunităţi de afaceri (pentru segmentul E) 1) foarte multe, 2) 
multe, 3) potrivit, 4) puţine, 5) foarte puţine. 

IX) Având în vedere profilul firmei pe care o conduceţi şi oportunităţile oferite de 
construcţia unei pârtii de schi în zona Slănic Moldova sunteţi interesat să  investiţi în 
zonă? (E) 1) Da, 2) Nu, 3) Nu ştiu. 

i. Rezultatele sondajului de piaţă 
În urma prelucrării chestionarelor, s-au tras următoarele concluzii pe fiecare 

segment. 
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Segmentul A format din structuri de primire turistică. La întrebarea I privind 
construcţia unei pârtii, aprecierea medie este de 4,56 din 5 posibile. Rezultă că acest 
segment face o apreciere foarte favorabilă referitoare la construcţia unei pârtii de schi. La 
întrebarea II, se observă că 50 % din structurile de primire turistică au un grad de ocupare 
de 26-50%, rămânând libere cel puţin un sfert din locurile de cazare pe fiecare structură 
de primire turistică. Coroborând răspunsurile la întrebarile III şi IV, 80 % din managerii 
structurilor cred că prin construcţia pârtiei de schi, gradul de ocupare se îmbunătăţeşte 
substanţial, iar numărul de clienţi ar putea spori cu cel puţin 21 %. Sintetizând, la nivelul 
structurilor de primire turistică, există o expectanţă mare, referitor la numărul turiştilor care 
ar putea veni, ca urmare a construcţiei pârtiei de schi. Totodată, este aşteptată şi  
îmbunătăţirea indicatorilor economici. 

Segmentul B, format din unităţi comerciale. La întrebarea I, aprecierea medie este 
de 4,76 din 5 posibile. Şi acest segment face o apreciere favorabilă, referitoare la 
construcţia pârtiei de schi. La întrebarea IV, 69 % din subiecţii care au răspuns cred că 
numărul de clienţi care va creşte ca urmare a construcţiei pârtiei de schi, cu cel puţin 21%. 

Segmentul C, format din agenţii de turism. La întrebarea I, aprecierea medie este 
de 4.7 din 5 posibile, rezultând o apreciere, de asemenea, foarte favorabilă. Facem 
menţiunea că acest segment, respectiv, agenţiile de turism este un cunoscător foarte bun 
al pieţei turistice. De asemenea, ei cred că numărul turiştilor care vor fi atraşi de oferta 
turistică a pârtiei de schi din Slănic Moldova este cu cel puţin 21 % mai mare. 

Segmentul D, format din clienţi potenţiali, amatori de sporturi de iarnă. La 
întrebarea I, aprecierea medie este de 4.69 din 5 posibile, rezultând o apreciere foarte 
favorabilă. La întrebarea V, aproape 50 % din respondenţi preferă Slănic Moldova ca 
destinaţie turistică. Cei care preferă staţiunea Slănic Moldova sunt în proporţie de 64,4 %; 
această preferinţă este dată de distanţa redusă faţă de locul de rezidenţă, iar mai mult de 
jumătate, adică 55,5 % sunt atraşi de dotările moderne. De asemenea, aproape 
majoritatea (45%) sunt dispuşi să cheltuiască o sumă de 10-20 € pe zi de schi. 

Segmentul E, format din administratori de firme din zona ţintă. La întrebarea I, 
aprecierea medie este de 4.38 din 5 posibile, rezultând o apreciere favorabilă, spre foarte 
favorabilă, vis-à-vis de comportamentul investitional. La intrebarea VII aprecierea medie 
este de 4.58 din 5 posibile reprezentând o apreciere „multe spre foarte multe“. La 
întrebarea IX, 45 % dintre potenţialii investitori sunt interesaţi să investească în zonă. 

j. Concluzia studiului de piaţă 
1. În urma studiului de piaţă, prin cercetarea care a fost făcută, s-a dovedit că 

investiţia în construcţia pârtiei de schi este o investiţie necesară pentru staţiunea 
Slănic Moldova. Răspunsurile date atât de către segmentele ţintă, cât şi de 
beneficiari dovedesc oportunitatea investiţiei. 

2. Investiţia va avea utilizatori. Din analiza chestionarului, reiese că proiectul Schi 
Parc Slănic Moldova va determina creşterea cu cel puţin 21 % a numărului de 
turişti şi va îmbunătăţi mediul în zona atracţiei turistice. 

3. De asemenea, din răspunsurile date de către administratorii firmelor, reiese că 
este de aşteptat un nivel mare de investiţii. 

4. Ca urmare a creşterii potenţiale a numărului de turişti în zonă şi a gradului de 
ocupare a structurilor de primire turistică, se poate estima că se va îmbunătăţi 
competitivitatea economiei locale. 

6. Concluzii generale 

 Urmare a analizei efectuate asupra cererii şi ofertei şi a rezultatului studiului de 
piaţă efectuat, s-a demonstrat fiabilitatea obiectivului de investiţii „Schi Parc Slănic 
Moldova“, precum şi faptul că investiţia va aduce o creştere şi o diversificare a ofertei 
turistice, în condiţiile existenţei unei cereri a pieţei. 
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Abstract: 
The quality level of healthcare services depends on many factors. Very important is the 

human factor as employee, because it is conected directly with the pacients, the clients of 
healthcare services. Behavioral and actional patterns of medical/sanitary employees are 
key elements to provide services at hight standards. The programs for human resources 
management can provide organizational and behavioral solutions in order to complete the 
effectiveness criteria. The authors present a human resource study made on 115 
employees in a hospital. The results were the basement for management programs.  

1. Introducere 

 În sistemul sanitar sunt în derulare o serie de schimbări: tehnice, manageriale, 
economice, strategice etc., toate fiind centrate pe creşterea calităţii serviciilor oferite 
pacienţilor. Serviciile medicale şi de îngrijire reprezintă activitatea fundamentală în 
sănătate. Dincolo de aspectele de politică sau strategie sanitară, personalul medical, 
sanitar, de îngrijire este, în mod direct, responsabil de calitatea serviciilor şi de creşterea 
gradului de satisfacţie a pacientului. În consecinţă, modelele acţionale şi comportamentale 
ale personalului medico-sanitar şi auxiliar sunt factor determinant al valorii prestaţiilor. 
Pentru a creşte calitatea serviciilor este nevoie de a găsi soluţii orientate către dezvoltarea 
unor seturi acţionale şi comportamentale eficiente. Aceste paterne de acţiune şi 
comportament fac obiectul ştiinţei comportamentului organizaţional. Specialiştii în acest 
domeniu, majoritatea psihologi, pot realiza studii şi programe de consiliere organizaţională.  
 Preocuparea pentru creşterea calităţii implică, aşadar, atât activităţile principale 
(medicale, de îngrijire), cât şi activităţile conexe (consiliere), atât personalul medical, 
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sanitar şi auxiliar, cât şi personalul specializat în alte servicii. Abordarea problemelor 
pacientului este interdisciplinară, presupune eforturile mai multor specialişti în diverse arii 
ale medicinii, însă şi alte categorii de specialişti. Printre aceştia se numără specialiştii în 
psihologie clinică, dar şi specialiştii în management organizaţional. În sănătate, 
managementul a devenit o cerinţă din ce în ce mai stringentă, toate analizele arătând că 
acest domeniu poate aduce noi perspective în eficientizarea sistemului. Este foarte clar că 
în condiţiile în care structurile organizatorice sunt bine definite (specializare şi diviziune a 
muncii, standardizare în proceduri, instrucţiuni, comunicaţii, formalizare prin sisteme de 
reguli clare, sistem de autoritate/ierarhie definit), oamenii sunt satisfăcuţi în muncă, înţeleg 
nevoile organizaţiei/spitalului şi ale clienţilor/pacienţilor, există premise ca munca să se 
realizeze conform standardelor, iar beneficiarii să fie trataţi bine şi să fie mulţumiţi de 
serviciile primite.  

2. Calitatea serviciilor – obiectiv principal al managementului în sănătate 

 Analizele au acreditat ideea că, în sănătate, calitatea serviciilor ţine de cinci 
caracteristici: accesibilitatea populaţiei, eficienţa/eficacitatea, profesionalismul furnizorilor, 
satisfacţia beneficiarilor (Imbri, 2005). Aşadar, aspectele  economice, profesionale şi 
manageriale sunt vitale. În privinţa aspectelor economice, amintim câteva probleme ale 
sănătăţii: lipsa de autonomie a CNAS, excluderea CMR din poziţia de partener de 
negocieri (T.N., 2005), folosirea banilor în alte scopuri, blocarea lor în Trezorerie 
(Nicolescu, 2005), perioade de gol în aprovizionarea cu materiale şi medicamente 
(Ţuculescu, 2004), povara cazurilor sociale (Nesfântu, 2005), risipa. Nu s-a reuşit 
separarea problemelor sociale de cele sanitare, sistemului sanitar i-au fost repartizate 
fonduri insuficiente nu numai în legătură cu necesităţile sale, dar şi în raport cu situaţia 
anilor trecuţi (Sârbu, apud. Anghel, 2005).  
 Referitor la profesionalismul personalului medical, există suficiente dovezi. 
Performanţele medicale de excepţie reuşite în România în ultimii ani sunt un argument că 
specialiştii români au intenţiile cele mai bune şi dorinţa de a creşte calitatea, de a 
răspunde aşteptărilor beneficiarilor. În ultimii ani au fost realizate în premieră o serie de 
intervenţii, au fost consemnate creşteri spectaculoase ale performanţelor medicale, atât pe 
fondul experienţei, al colaborărilor internaţionale, cât şi în contextul asimilării celor mai noi 
tehnologii. Au fost realizate progrese semnificative în problema dotărilor şi modernizării: 
începutul erei telemedicinii, există un Centru de Telemedică la Constanţa, aflat în legătură 
cu cel de la Fundeni şi cel din Richmond (Virginia, SUA) (Sârbu, apud. Anghel, 2005); 
aprobarea înfiinţării a trei centre de excelenţă pentru tratarea tuberculozei multidrog-
rezistente (A.T., 2005); dotări ale laboratoarelor de bacteriologie pentru bK, amenajarea 
Centrului de Training pentru MDR-TB, etc.(ibidem.), apariţia unor noi unităţi de urgenţe, 
cum este cazul înfiinţării unităţilor de urgenţe neuro-vasculare şi a primei unităţi de stroke 
(Popa, 2004); înfiinţarea unor centre de specialitate: Centrul Naţional de Supraveghere şi 
Control a Bolilor Transmisibile (Ţuculescu, 2005); ridicarea Centrului familial pentru 
mamele copiilor cu patologie oncohematologică şi cu transplant medular (Şerban, apud. 
Anghel, 2005); apariţia unor institute, precum Institutul Român al Sindromului Metabolic 
(ibidem.), inaugurarea unei noi aripi ale unor unităţi, cum este şi cazul Institutului Clinic de 
Urologie şi Transplant Renal, cu dotări de ultimă oră1[1], organizarea şi funcţionarea 
centrelor de sănătate multifuncţionale2

                                                 
1[1] „Inaugurare“ Viaţa Medicală, Nr. 5; 4 februarie, p. 1, 4; 2005. 
2[2] Medic.ro, februarie, 2005, p. 6-7. 

[2]. La Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucureşti a fost 
inaugurat Centrul de Excelenţă în Neurochirurgie. Multe alte proiecte şi programe sunt în 
derulare sau se pregătesc. În legătură cu personalul mediu şi auxiliar, s-au organizat 
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reuniuni ale OAMMR, în care au fost semnalate direcţii şi au fost elaborate o serie de 
proiecte de creştere a competenţei profesionale (Agavriloaie, 2004; 2005 a, b). 
 Cât priveşte evaluările pacienţilor, cercetările au scos la iveală că insatisfacţia ţine 
în proporţie de 60% de aspectele de ordin organizatoric şi administrativ (alimentaţie, 
curăţenie, confort, timp de aşteptare) şi nicidecum de profesionalismul personalului 
medical (Imbri, 2005).   
 În literatura de informare medicală, s-a anunţat că au fost întreprinse demersuri 
pentru creşterea calităţii: au fost perfecţionaţi specialişti în domeniul calităţii; au fost 
elaborate criterii de calitate integrate în Normele de aplicare ale Contractului-cadru; 
monitorizarea modului în care sunt furnizate serviciile medicale la nivelul spitalelor a 
permis propunerea înfiinţării a peste o sută de nuclee ale calităţii, tendinţa fiind ca acestea 
să devină o prezenţă obligatorie în organigrama şi activitatea fiecărei unităţi prestatoare de 
servicii medicale (Imbri, 2005). Se analizează şi se poartă discuţii intense în legătură cu o 
serie de schimbări: introducerea unor mecanisme de administrare autonomă a spitalelor; 
dezvoltarea practicii medicale independente; dezvoltarea mecanismului de acreditare şi 
asigurare a calităţii; dezvoltarea politicilor de personal în acord cu nevoile naţionale şi 
exigenţele europene (Vlădescu şi colab., 2004, p. 209). S-a acordat o atenţie deosebită 
pregătirii personalului medico-sanitar pentru prevenirea infecţiilor nozocomiale, în cadrul 
unei strategii care vizează, printre altele: sensibilizarea şi informarea personalului; 
completarea fişelor de post, planificarea activităţilor, monitorizarea evoluţiei fenomenelor, 
evaluarea consecinţelor negative ale inexistenţei unei strategii, utilizarea unor instrumente 
standardizate de lucru (A.L.P., 2005). Mai mult decât atât, aceste aspecte au fost obiect 
de interes pentru responsabilii OMS. Printre obiectivele OMS declarate recent se numără 
şi: utilizarea raţională a medicamentelor, tehnologia informaţiei în domeniul sănătăţii, 
revizuirea Regulamentului sanitar internaţional (Trifan, 2005). Un accent deosebit se pune 
pe conlucrarea cu partenerii din sistem pentru a asigura derularea activităţii în condiţii cât 
mai bune3

 Aşadar, înţelegem că este nevoie de conlucrare atât cu partenerii din sistemul de 
sănătate, cât mai ales cu alţi parteneri aflaţi în afara sistemului, permeabilitatea pentru alte 
categorii de specialişti fiind vitală pentru atingerea obiectivelor de calitate. În figura 1 este 
schematizat rolul şi locul unor specialişti externi în contextul activităţilor din sănătate. 
Personalul medical, sanitar şi auxiliar asigură serviciile medicale şi respectiv de îngrijire. 
Performanţele şi comportamentul prestatorilor reprezintă condiţii majore pentru a asigura 
calitatea serviciilor. Dacă există performanţe şi comportamente cu grad crescut de 
eficienţă în raport cu aşteptările şi standardele existente, atunci pacientul experimentează 
satisfacţie pentru servicii. O serie de variabile organizaţionale, psihologice au impact 
asupra performanţei şi comportamentului personalului angajat: gradul de pregătire, 
sistemele de reglementări/norme ale muncii şi conduitei, existenţa criteriilor de calitate, 
motivaţia în organizaţie, stresul ocupaţional ş.a. Acestea sunt doar câteva aspecte, de 
fapt, cele mai importante. Ele pot fi structurate în două categorii: variabile obiective, legate 
de elementele structurii organizatorice (vezi şi Ciurea et al., 2005) şi variabile subiective, 
referitoare la psihologia personalului (vezi şi Torrington şi Hall, 1991; Mullins, 1993). Toate 
aceste variabile fac obiectul de activitate al specialistului în studiul comportamentului 
organizaţional sau psihologiei organizaţional-manageriale (vezi şi Zlate, 2004 b). Un astfel 
de specialist poate concepe, în acord cu cerinţele clientului, o serie de proiecte şi 
programe: de optimizare a gradului de pregătire a personalului, atât din perspectivă 
instrumentală (elaborarea ghidurilor de practică, cerinţă actuală în sănătate, nu se poate 
realiza fără analiza muncii), cât şi psihosocială (de dezvoltare a unor scheme perceptive, 
emoţionale, comportamentale prin activităţi de training);  de creştere a motivaţiei, reducere 
a nivelului de stres, optimizare a comunicării, satisfacţiei personalului etc. (vezi şi Johns, 

[3].  

                                                 
3[3] „Conlucrare între partenerii din sistem“, Viaţa Medicală, nr. 3, 21 ianuarie, p. 4, 2005. 
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1998). Aşadar, aceşti parteneri pot pune la dispoziţie cunoştinţele lor de management 
organizaţional şi de management al resurselor umane, ei pot aduce un aport semnificativ 
la creşterea performanţelor şi sporirea gradului de eficienţă a activităţilor în sănătate. De 
aceea spunem că, în mod direct sau indirect, studiul comportamentului organizaţional este 
o activitate care se alătură abordării interdisciplinare în sănătate, finalitatea fiind tot aceea 
de a oferi mai multe condiţii în procesul de ameliorare a stării de sănătate a beneficiarilor. 
 

 
 

Figura 1: Locul şi rolul studiului comportamentului organizaţional  
în contextul serviciilor de sănătate. 

3. Necesitatea studiului comportamentului organizaţional 

 Toate cele arătate susţin ideea că abordarea problemelor pacientului este mult mai 
complexă decât pare sau implică activitatea medicală, de îngrijire, dar şi activităţi conexe. 
Implementarea unui management modern în sănătate este o tendinţă din ce în ce mai 
pregnantă. Aceasta, pentru că s-a conştientizat că ştiinţa managementului este deosebit 
de utilă nevoilor sistemului. Au apărut o serie de forme de pregătire pentru doritorii de 
perfecţionare din sistem. Rezultatele din sănătate arată că toate aceste demersuri au 
relevanţă. Totuşi, eforturile pe linie de dezvoltare a managementului trebuie duse mai 
departe. Sunt încă probleme pentru care trebuie căutate soluţii. În presă au apărut voci 
care au susţinut că în sănătate calitatea serviciilor lasă de dorit. Au existat câteva 
evenimente critice amplu mediatizate. Înşişi membrii sistemului au condamnat 
responsabilii erorilor. De exemplu, în legătură cu scuzele invocate pe temeiul atipiilor, 
opiniile sunt clare: „găsirea unei scuze de genul atipiei are în ea ceva malefic sau morbid 
(...) profund antimoral (Nicolescu, 2004). Pe de altă parte, s-a susţinut ideea blamării 
nejustificate a corpului medical în întregul său prin extrapolarea unor cazuri izolate de erori 
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sau culpe medicale (Sârbu, apud. Anghel, 2005). În aceste condiţii, s-au intensificat 
preocupările în privinţa deontologiei şi responsabilităţii medico-legale4

                                                 
4[4] „Particularităţi ale deontologiei responsabilităţii medico-legale“, Viaţa Medicală, Nr.5; 4 februarie, p.1, 2005. 

[4].  
 Nu numai performanţei activităţii medicale i s-a acordat atenţie din partea criticilor, 
ci şi conduitelor personalului din sănătate. Bălăceanu-Stolnici constată că disciplina 
nesatisfăcătoare a personalului medico-sanitar şi persistenţa unor obiceiuri mai mult sau 
mai puţin discutabile din regimul trecut sunt aspecte de actualitate asupra cărora este 
necesară analiza şi schimbarea (Bălăceanu-Stolnici, apud. Anghel, 2005). Pentru 
problemele existente au fost emise o serie de soluţii. Totuşi, s-a conştientizat că sunt 
necesare soluţii mai de profunzime, care să asigure nu doar rezolvarea pe moment a 
evenimentelor, ci să ofere condiţiile prevenţiei. De aceea, credem că preocupările de 
management trebuie să se orienteze, actual, în direcţii mai puţin explorate de formatorii 
din managementul sănătăţii. Sunt oarecum puţin explorate şi exploatate rezultatele ştiinţei 
comportamentului organizaţional, sau psihologiei organizaţional-manageriale, disciplină de 
ale cărei aplicaţii fac uz majoritatea organizaţiilor moderne, care deţin planuri de 
management şi dezvoltare managerială şi organizaţională (vezi şi Torrington şi Hall, 1991; 
Roberts, Hunt, 1991; Certo şi Peter, 1993; Millins, 1993; Zlate, 2005 b). Fără a insista 
asupra acestui domeniu vast, vrem să subliniem că este necesar a recunoaşte contribuţiile 
aduse de alte discipline ştiinţifice în lumea organizaţiilor. Nu trebuie să uităm că micile 
omisiuni pot conduce la situaţii de criză. Optimizând prin intervenţii psiho-organizaţionale 
activitatea şi comportamentul oamenilor, vom avea un plus de eficienţă. 

4. Cercetare 

Pentru creşterea calităţii prestaţiilor şi a calităţii activităţii managementului, la 
Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni din Bucureşti, am declanşat un demers de 
dezvoltare organizaţională şi managerială. Finalitatea este aceea de a pune la punct un 
sistem de management fundamentat pe cunoaştere aprofundată, pe studiul 
comportamentului organizaţional şi pe diagnoza organizaţională. Aceste intenţii vin ca 
răspuns la cerinţele enunţate în sistem, cât şi la cerinţele unităţii. În prima etapă am 
desfăşurat o anchetă pe bază de chestionar în trei secţii, două clinici de neurochirurgie şi 
secţia de terapie intensivă, pentru a măsura o serie de indicatori şi pentru a constata 
tendinţele principale referitoare la organizarea activităţii, relaţiile profesionale, climatul la 
locul de muncă. Ulterior, vom extinde diagnoza şi vom trece la etapa a doua, la analiza 
muncii, organizării, cercuri de discuţii, convorbiri cu salariaţii şi beneficiari, pentru a intra în 
posesia unor cunoştinţe de profunzime. După cunoaşterea aprofundată, ştiinţifică a 
realităţii organizaţionale, vom putea structura obiective şi programe de optimizare. Printre 
obiectivele generale, se numără: identificarea nevoilor unităţii şi personalului, elaborarea 
unor ghiduri de consum şi utilizare a resurselor, reducerea stresului profesional, 
elaborarea de protocoale de procedură a sarcinilor tuturor posturilor (care să includă 
criterii de calitate şi criterii situaţionale), elaborarea unui cod de conduită în relaţiile 
profesionale şi în relaţiile cu pacienţii şi aparţinătorii, creşterea satisfacţiei muncii. Pentru 
materializarea acestor obiective, va fi elaborat un program concret, pe capitole şi etape, 
program pe care vrem să-l extindem în cadrul unei strategii naţionale de dezvoltare a 
managementului în toate serviciile de neurochirurgie. Noi am înţeles că schimbările în 
sănătate nu se pot realiza decât în cunoştinţă de cauză. În continuare, vom prezenta 
câteva din rezultatele studiului şi vom menţiona care au fost implicaţiile în practica 
managerială. 
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4.1. Definirea indicatorilor studiaţi 
 Studiul a urmărit evaluarea unor indicatori de personal. Indicatorii de personal luaţi 
în calcul reprezintă coordonate clasice ale studiilor de acest gen; am selectat pe aceia 
care au dovedit a fi cei mai relevanţi pentru contextul organizaţional-managerial al unităţii. 
Fiecare indicator are mai multe dimensiuni: 

1. relaţii profesionale cu superiorii: 1.a. receptivitate la idei (receptivitatea şefilor 
la ideile noi, libertatea de a aduce unele schimbări în modul de efectuare a muncii, a ţine 
cont de dorinţele oamenilor din unitate, încurajarea creativităţii, iniţiativei, luarea în seamă 
a opiniilor), 1.b. orientare în muncă  (percepţiile oamenilor asupra eficienţei modului de 
conducere al şefului direct, faptul că şefii vin cu idei utile, percepţii asupra încurajării 
dezvoltării competenţelor în organizaţie, asupra preocupării conducerii pentru 
îmbunătăţirea muncii), 1.c. sprijin/mobilizare emoţională (percepţii asupra sprijinului, 
stimulării, motivării în muncă de către şef, percepţii referitoare la modul în care dorinţele 
oamenilor sunt luate în considerare, rezolvarea tensiunile prin adoptarea unor soluţii 
acceptate şi înţelese bine), 1.d. respect/apreciere (percepţiile salariaţilor cu privire la 
aprecierea şi respectul din partea şefilor pentru contribuţia adusă de către subordonaţi, 
evaluarea calităţii relaţiilor);  

2. satisfacţie la locul de muncă: 2. a. satisfacţia cu conţinutul muncii (dacă munca 
are un caracter motivant (implică posibilitatea de a lua unele decizii, de a controla/verifica 
propria activitate, posibilitatea de a atinge obiectivele, implică cooperare), 2.b. satisfacţia 
în legătură cu remunerarea (evaluările angajaţilor cu privire la raportul dintre efortul depus, 
nevoile personale şi salariul pe care îl primesc), 2.c. relaţii cu colegii (aprecierea calităţii 
relaţiilor cu ceilalţi membrii ai colectivului, facilitatea de a discuta cu colegii problemele 
legate de activitatea profesională, sentimentul de sprijin din partea colegilor), 2.d. relaţii cu 
pacienţii (percepţii privind mulţumirea, aprecierea, respectul, toleranţa/înţelegerea pe care 
beneficiarii serviciilor o arată personalului), 2.e. satisfacţia în organizaţie (plăcerea de a 
veni la servicii, mândria de a aparţine organizaţiei vs. gândul de a părăsi organizaţia);  

3. stres ocupaţional: 3.a. stres legat de organizarea activităţii în grupul de muncă 
(modul în care oamenii apreciază: împărţirea sarcinilor, precizarea rolurilor, exactitatea 
formulării cerinţelor, cunoaşterea/respectarea liniei ierarhice, fluiditatea/viteza circulaţiei 
informaţiei în structură), 3.b. stresul legat de condiţiile materiale (evaluările salariaţilor cu 
privire la dotarea cu materiale necesare muncii, la raportul dintre dotare şi posibilitatea de 
manifestare a abilităţilor, de a contribui la realizarea obiectivelor), 3.c. condiţii fizice ale 
muncii (exprimarea tensiunilor legate de spaţiu, fond sonor, miros; sentimentul de 
siguranţă la locul de muncă), 3.d. suprasolicitare (evaluări cu privire la relaţia dintre 
volumul de muncă şi nevoia de a lua pauză, extenuarea fizică),  3.e. relaţii cu alte 
departamente (tensiuni legate de comunicarea şi relaţiile interpersonale cu membrii unor 
secţii diferite). 

4.2. Obiective: 
1. relevarea tendinţelor personalului, în raport cu realitatea profesională şi 
organizaţională; 
2. evidenţierea unor aspecte ale modului de raportare a angajaţilor la activitatea de 
muncă; 
3. surprinderea unor categorii de personal susceptibile de a constitui ţinta 
proceselor de management. 
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4.3. Subiecţi 
 Participanţii la studiu au fost 115 de angajaţi ai spitalului, 12 bărbaţi şi 103 femei 
(vârsta medie = 36.8, AS = 10.36). Au fost incluse în studiu categorii profesionale 
subordonate: 84 asistenţi, 24 infirmiere/îngrijitoare şi 7 brancardieri. Vechimea în 
organizaţie variază de la 1 lună la 58 de ani.  

4.4. Metoda  
 Au fost elaborate trei chestionare pentru investigarea dimensiunilor celor trei 
indicatori ai vieţii profesionale (vezi tabelul 1). În formularea itemilor, am consultat 
asistentul-şef al secţiei ATI, astfel încât să fie satisfăcută condiţia validităţii de conţinut. 
Răspunsurile au fost date pe o scară Likert de la 1 – aproape întotdeauna – la 5 – aproape 
niciodată –. Toate cele trei chestionare au fost reunite într-unul singur pentru a fi mai uşor 
de completat. Instrumentul a fost aplicat în aceeaşi formă în trei secţii, pentru a putea 
realiza analizele comparative şi corelaţionale. A fost construită o bază de date în 
programul SPSS, răspunsurile/datele fiecărui subiect fiind înregistrate. 

4.5. Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor 
 Itemii au fost grupaţi pe scale pentru a calcula coeficienţii de consistenţă internă 
(Cronbach-alpha) pentru fiecare scală. Astfel, în urma calculelor, din cei 91 de itemi/ 
întrebări au rămas pentru analize 66 de itemi. În tabelul 1 sunt prezentaţi indicatorii 
studiaţi; constatăm că numărul itemilor scalelor variază de la 3 la 7, iar consistenţa internă 
a scalelor variază de la 0.60 la 0.83, limitele de consistenţă internă fiind respectate. Au 
fost satisfăcute condiţiile formei distribuţiei, coeficienţii de simetrie (skewness) şi boltire 
(kurtosis) fiind în limitele acceptate statistic (vezi tabelul 2). 
 

Indicator medie scală AS scală Număr de itemi Alpha 
receptivitate 14.69 4.78 5 0.80 

orientare în sarcină 13.61 3.74 4 0.75 
sprijin emoţional 12.52 3.88 4 0.70 

respect/ apreciere 10.48 3.14 3 0.76 
relaţiile cu colegii 16.90 3.12 4 0.74 

sf. cu conţin. muncii 26.23 4.98 7 0.75 
sf. cu remunerarea 7.64 3.57 4 0.83 
sf. cu organizaţia 14.00 3.75 4 0.72 
relaţii cu pacienţii 19.14 4.23 5 0.86 
stres organizare 14.17 5.04 6 0.73 
stres materiale 10.71 2.70 3 0.60 

rel. cu alte departam. 15.70 4.01 5 0.69 
condiţii fizice 16.73 4.94 6 0.67 

suprasolicitare 21.33 4.29 6 0.76 
 

Tabel 1. Dimensiunile constructelor investigate, statistici descriptive. 



Bu
let

in
 ºt

iin
iþf

ic
 

46  Alexandru Vlad CIUREA, Vasile CIUBOTARU, Ligia TĂTĂRANU, Eugen AVRAM 

Descriptive Statistics

115 9,9739 1,9532 -,128 ,226 ,077 ,447
115 13,6174 3,7454 -,414 ,226 -,548 ,447
115 12,5217 3,8851 -,128 ,226 -,551 ,447
115 14,6957 4,7815 ,072 ,226 -,766 ,447
115 16,9043 3,1231 -1,044 ,226 1,371 ,447

115 7,6435 3,5792 ,992 ,226 ,805 ,447

115 26,2348 4,9883 -,753 ,226 ,403 ,447

115 14,0087 3,7545 -,496 ,226 -,070 ,447
49 19,1429 4,2328 -,839 ,340 ,683 ,668

115 14,1739 5,0441 ,522 ,226 -,283 ,447

115 10,7130 2,7008 -,304 ,226 -,304 ,447

115 16,7391 4,9490 ,082 ,226 -,294 ,447

115 15,7043 4,0131 -,003 ,226 -,756 ,447

115 21,3391 4,2979 -,159 ,226 -,510 ,447
49

respect, apreciere
orientare in munca
sprijin emotional
receptivitate
relatiile colegiale
satisfactie legata de
remunerare
satisfactia legata de
continutul muncii
satisfactie cu organizatia
relatiile cu pacientii
stres legat de organizare
stres legat de conditiile
materiale
stres legat de conditiile
fizice ale muncii
stres legat de relatiile
interdepartamentale
suprasolicitare
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
N Mean Std.

D i ti
Skewness Kurtosis

 
Tabelul 2: Statisticile descriptive pentru scalele validate. 

4.6. Rezultate 
4.6.1. Date comparative pe categorii de vechime în secţie 

A fost realizată distribuirea categoriilor de vechime în secţie: vechime mică până în 
3 ani inclusiv, medie până în 10 ani inclusiv, peste 10 ani (10-38 ani) pentru tot eşantionul 
de 115 salariaţi. Au fost consemnate rezultatele semnificative din punct de vedere statistic: 

- angajaţii cu vechime mare (m=27.66; AS= 4.77) în secţie sunt mai satisfăcuţi de 
conţinutul muncii decât cei cu vechime mică în secţie (m=24.48; AS= 4.76) (ANOVA one-
way, F=3.65, df=2, sig.=0.02; post-hoc Bonferroni),  

- angajaţii cu vechime mare (m=15.12; AS= 3.02) în secţie au o satisfacţie mai mare 
pentru organizaţie decât cei cu vechime mică în secţie (m=13.03; AS= 4.00) (ANOVA one-
way, F=3.09, df=2, sig.=0.04; post-hoc LSD). 

- angajaţii cu vechime mică (m=11.96; AS= 2.28) în secţie resimt mai puternic 
problematica condiţiilor materiale ale muncii decât cei cu vechime medie (m=10.25; AS= 
2.80) în secţie şi mare (m=10.17; AS= 2.62) (ANOVA one-way, F=5.05, df=2, sig.=0.08; 
post-hoc Bonferroni).   

- angajaţii cu vechime mică (m=18.86; AS= 4.66) resimt mai puternic problematica 
condiţiilor fizice ale muncii decât cei cu vechime mare (m=15.97; AS= 4.25) (ANOVA one-
way, F=3.97, df=2, sig.=0.02; post-hoc Bonferroni). 

- angajaţii cu vechime mică (m=17.29; AS= 4.05) resimt mai puternic stresul legat de 
relaţiile interdepartamentale decât cei cu vechime medie (m=15.27; AS= 4.31) şi decât cei 
cu vechime mare (m=15.00; AS= 3.44) (ANOVA one-way, F=3.04, df=2, sig.=0.03; post-
hoc LSD). 
 Rezultatele relevă problema adaptării în muncă a salariaţilor cu vechime mică. Este 
vorba atât de problema integrării profesionale din perspectivă operaţională, profesională, 
cât mai ales psihologică şi psihosocială. Condiţiile materiale şi condiţiile fizice ale muncii, 
relaţiile comunicaţionale cu angajaţi ai altor secţii sunt pentru salariaţii cu vechime mai 
mică elemente asupra cărora procesele integrării în profesie şi în organizaţie vor trebui să 
insiste. Sentimentul de apartenenţă la organizaţie, de integrare în fluxul relaţiilor cu 
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membrii altor secţii este un indicator încă în consolidare pentru identitatea organizaţională 
a persoanelor cu vechime mică. Rezultă un fapt general valabil, acela al adaptării 
oamenilor la cultura organizaţională a unităţii şi secţiei. În privinţa satisfacţiei legate de 
conţinutul muncii, reiese că vechii angajaţi sunt mai motivaţi de slujbele lor. Este un aspect 
al sentimentului de control al profesiei, al posibilităţii autonomiei decizionale mai mari. Cei 
cu experienţă mare reprezintă persoane-cheie în procesul de supervizare al celor mai noi,  
care probabil resimt nevoia de sprijin, dar şi dorinţa de a avea o autonomie de acţiune mai 
mare. Se relevă importanţa care trebuie acordată optimizării programului de orientare în 
muncă a noilor salariaţi, direcţiile fiind deja identificate. 

4.6.2. Diferenţe între categoriile profesionale 
 Consemnăm diferenţele semnificative pentru eşantionul de 115 subiecţi, împărţiţi în 
două grupuri: cu studii postliceale (asistenţii), cu studii liceale (infirmiere, îngrijitoare, 
brancardieri). Am recurs la această distribuţie pentru a evita analize pe grupuri foarte mici, 
având în anchetă doar 7 brancardieri. 

- salariaţii cu studii postliceale (m=20.09, AS=4.01) au satisfacţie mai mare în relaţiile 
cu pacienţii, decât cei cu studii liceale (m=17.35, AS=4.16) (t=2.24, df=47, sig.2-
tailed=0.02). 

- salariaţii cu studii liceale (m=5.93, AS=2.59) resimt mai puţin satisfacţie cu 
remunerarea, decât cei cu studii postliceale (m=8.27, AS=3.68) (t=3.23, df=113, sig.2-
tailed=0.00). 

- angajaţii cu studii postliceale (m=13.00, AS=3.55) resimt mai mult nevoia de 
orientare în muncă, decât cei cu studii liceale (m=15.29, AS=3.78) (t=-3.01, df=113, sig.2-
tailed=0.00). 

- salariaţii cu studii postliceale (m=17.29, AS=4.78) declară stres legat de condiţiile 
fizice ale muncii, mai mare decât cei cu studii liceale (m=5.22, AS=5.13) (t=2.01,df=113, 
sig.2-tailed=0.04). 

- cei cu studii postliceale (m=11.85, AS=3.64) resimt mai mult nevoia de sprijin 
emoţional decât cei cu studii liceale (m=14.32, AS=4.00) (t=-3.13, df=113, sig.2-
tailed=0.00). 

- cei cu studii postliceale (m=13.79, AS=4.34) resimt mai mult nevoia de receptivitate 
din partea şefilor, decât cei cu studii liceale (m=17.12, AS=5.13) (t=-3.47, df=113, sig.2-
tailed=0.00). 

- angajaţii cu studii postliceale (m=14.71, AS=5.20) au stres legat de organizarea 
activităţii în grupul de muncă mai mare decât cei cu studii liceale (m=12.70, AS=4.32) 
(t=1.91, df=113, sig.2-tailed=0.05). 
 Constatăm că salariaţii cu studii liceale, adică infirmierele, îngrijitoarele şi 
brancardierii prezintă satisfacţie mai mică decât asistenţii medicali doar la capitolele relaţie 
cu pacienţii şi remunerare. Este foarte probabil ca cele două aspecte să fie legate între 
ele. Acest rezultat dovedeşte că politicile sistemului de sănătate oferă condiţii salariale 
nesatisfăcătoare angajaţilor de la baza piramidei. În România, salariile personalului din 
sănătate sunt de 8-9 ori mai mici ca în alte ţări. Managementul din structuri/unităţi va putea 
să se dezvolte pe toate dimensiunile numai dacă va avea sprijinul managementului de 
sistem. Conducerea spitalelor trebuie sprijinită pentru a putea realiza dezideratele 
proceselor de dezvoltare.  
  Rezultatele arată că asistenţii resimt mai mult nevoia de orientare în muncă, de 
sprijin emoţional. Aceste aspecte asociate cu cel privitor la receptivitatea din partea şefilor 
au implicaţii asupra integrării profesionale şi organizaţionale, idee deja susţinută. Analizele 
pun în evidenţă aceeaşi tendinţă de personal. Corelând interpretările, devine evident că 
asistenţii cu vechime mică sunt eşantionul-ţintă al programului de dezvoltare 
organizaţională centrat pe creşterea gradului de pregătire şi orientare în muncă. În privinţa 
receptivităţii, putem presupune că salariaţii cu vechime mare sunt mai preocupaţi. Pentru 
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că acest lucru nu apare evident în procesările statistice, am recurs la o altă analiză, pe 
categorii de vârstă (20-29 de ani; 30-39 de ani şi peste 40 de ani) şi am găsit că la 
capitolul receptivitate: subiecţii din categoria de vârstă 20-29 de ani (m=13.53; AS= 4.38) 
percep şefii ca fiind mai receptivi la idei, comparativ cu cei din categoria de vârstă peste 40 
de ani (m = 9.37; AS = 2.02) (ANOVA one-way: F=3.38, df=2, sig.=0.37; post-
hocBonferroni). Implicaţia este clară: analiza şi schimbarea managementului acelor sarcini 
pentru care persoanele mai în vârstă se simt apte de o responsabilizare profesională mai 
mare. Astfel se reduce şi efortul medicilor într-o serie de acţiuni pentru care se pot baza pe 
experienţa asistenţilor mai vârstnici. Este vorba de o valorificare a gradului de maturitate a 
subordonaţilor, model propus încă din 1969 de către Hersey şi Blanchard (apud. Zlate, 
2004, a). Desigur că practica managerială va urma calea verificării performanţelor şi 
reţinerii numai a sarcinilor şi situaţiilor pentru care se dovedeşte posibilitatea schimbărilor 
în principiile activităţii. Pe de altă parte, este necesar asigurarea unui nivel de 
standardizare, astfel încât să nu apară percepţii negative şi tensiuni în grupul de muncă.
 Datele culese dovedesc şi un alt fapt: în rândul asistenţilor sunt mai evidente 
tensiunile legate de organizarea activităţii în grupul de muncă: împărţirea sarcinilor, 
precizarea rolurilor, exactitatea formulării cerinţelor, cunoaşterea/respectarea liniei 
ierarhice, fluiditatea/viteza circulaţiei informaţiei în structură. Rezultă că este necesar să se 
studieze problema şi să se opereze unele modificări în organizarea muncii. Anticipăm că 
este efectul suprasolicitării datorate insuficientei acoperiri cu personal în sănătate, dar ş i 
efectul activităţii intense, în condiţii de subordonare multiplă. Ambele aspecte pot implica 
apariţia de noi priorităţi pe parcursul activităţii, schimbări în fluxul acţiunilor şi necesitatea 
ca personalul să realizeze o implicare susţinută în muncă. Nu este exclus ca înşişi 
subordonaţii să deţină unele modalităţi de organizare a lucrului care să necesite 
restructurări în anumite secvenţe ale muncii în echipă. Datele statistice arată că satisfacţia 
legată de conţinutul muncii şi de organizaţie este mai redusă la personalul cu vechime 
mică. Aşadar, există un răspuns. În consecinţă, diviziunea muncii şi revizuirea, dar şi 
elaborarea de protocoale pentru toate procedurile, cu specificaţii de calitate şi specificaţii 
situaţionale, devine un proiect important în contextul existent. Aceste sisteme de 
procedură şi alocare a sarcinilor sunt în avantajul atât al noilor angajaţi, cât şi al celor cu 
vechime mai mare. De asemenea, elaborarea unor principii ale priorităţilor este un demers 
deosebit de util în practica managementului activităţilor. 
 Interesant este şi faptul că la capitolul condiţii fizice ale muncii (spaţiu, fond sonor, 
miros; sentimentul de siguranţă la locul de muncă), asistenţii se declară mai tensionaţi 
decât ceilalţi salariaţi. Pe de altă parte, nu s-au consemnat diferenţe semnificative între 
cele două categorii de personal, referitor la conţinutul muncii. Observaţiile din viaţa 
spitalelor arată că asistenţii îşi realizează activităţile în condiţii mai bune decât infirmierele, 
îngrijitoarele şi brancardierii. Să fie o problematică cu implicaţii subiective? Răspunsul 
probabil este acela că asistenţii sunt mai pretenţioşi în ceea ce priveşte la reprezentarea 
profesiei lor: ar dori condiţii mai bune, pe când infirmierele/îngrijitoarele şi brancardierii îşi 
percep profesia ca atare, cu toate condiţiile, obligaţiile şi implicaţiile prevăzute în fişele de 
post. Dincolo de acest aspect subiectiv pe care doar îl intuim, ştim că sentimentul de 
siguranţă la locul de muncă are legătură şi cu o serie de aspecte obiective: cazuistica este 
complexă, riscurile există, pacienţii au condiţii de boală diverse. Împreună, factorii 
subiectivi şi obiectivi converg şi au un ecou emoţional pentru asistenţi. Dovada este că 
sprijinul emoţional este revendicat mai puternic de către aceştia, comparativ cu ceilalţi 
salariaţi. Implicaţia practică este aceea că managerii vor putea include în planul 
comunicaţional mesaje centrate şi pe planul subiectiv. Cercetările au dovedit că există 
două tendinţe majore ale comportamentului liderilor: centrarea pe sarcină şi centrarea pe 
personal (vezi Zlate, 2004 a). Este foarte probabil ca, în viaţa medicală, gradul sporit de 
solicitare, de responsabilitate în muncă să implice concentrarea maximală a medicilor pe 
problematica sarcinilor şi să nu lase timp pentru aspectele psihosociale. Cultivarea 
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relaţiilor profesionale ierarhice bazate pe orientare în muncă şi sprijin emoţional ar 
constitui o formulă sintetică de succes. 

5. Concluzii 

 Cercetarea noastră a dovedit pe cale ştiinţifică o serie de aspecte ale vieţii 
profesionale a personalului aflat în linia serviciilor de îngrijire.  Între categoriile de vârstă şi 
de profesie apar diferenţe semnificative cu privire la unii dintre indicatorii studiaţi. De aici 
pornind, înţelegem că intervenţiile managementului vor fi centrate pe optimizarea 
circuitelor organizaţionale, care s-au dovedit prin cercetare a fi susceptibile aplicării unor 
programe speciale de management.  
 Studiul a demonstrat că relaţiile între salariaţii cu vechime diferită trebuie 
reglementate atât prin procese de standardizare a activităţii, pregătirii, autorităţii la locul de 
muncă, dar şi prin punerea la punct a unor programe de creştere a gradului de pregătire a 
noilor angajaţi.  
 S-au relevat aspecte diferenţiale pe categorii de personal, dovedindu-se implicaţiile 
politicilor de personal ale sistemului de sănătate la nivelul personalului din structurile 
organizatorice ale unităţilor medico-sanitare. Chiar şi în aceste situaţii, ştiinţa 
comportamentului organizaţional oferă soluţii ingenioase de creştere a motivaţiei intrinseci 
(vezi şi Hackman şi Oldham, 1980, apud, Johns 1998). 
 Orice proces de management presupune apelul la mai multe metode de studiu al 
comportamentului organizaţional, astfel încât datele să se îmbogăţească şi să ofere 
imaginea clară a obiectului de cercetare. Studiul opiniilor, atitudinilor managerilor, medici şi 
asistenţi-şefi, este o condiţie esenţială a înţelegerii fenomenelor şi a direcţiilor posibile de 
intervenţie. Numai în aceste condiţii, putem avea o imagine reală asupra realităţii 
organizaţionale şi putem gândi proiecte şi implementa  programe care să răspundă, în 
mod real, nevoilor organizaţiei.  
 În final, înţelegem că studiul comportamentului organizaţional este o nouă 
perspectivă a interdisciplinarităţii în sănătate, oferind mijloace concrete de creştere a 
calităţii, prin stabilirea atât a standardelor activităţii, comportamentului, cât şi a condiţiilor 
de atingere a acestora. Toate aceste demersuri vin în întâmpinarea nevoilor profesionale 
ale personalului angajat, şi, mai ales, ale pacientului.   
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Global goods marginalizing goods 
G. JOHN , M. ABBARNO 

Keywords: Global goods, global market, global institutions 

Advanced communication networks in the 21st century electronically 
diminish the physical distance between cultures, bringing us closer together. Yet, 
this increased information of economic and political conditions ironically creates a 
greater moral distance. Before computerization of the globe, the plight of the poor 
nations appealed to our blind sentiments of charity. The expansion of the global 
market to maximize the wealth of nations has minimized the well being and 
moral/political ends of lesser developed countries. In this essay, I claim that there 
is growing evidence that the economic engine of developed countries have violated 
the universal rights of lesser developed countries under the guise of financial 
assistance. Continuation of such practices in the 21st century will mire us in 
prolonged resentment and, some have argued, provide the breeding places for 
terrorism. An action plan that reestablishes the autonomy and liberty of poor 
countries will go a long way toward establishing peaceful coexistence. 

 
The most recognizable agents of driving the global economy are the World Bank 

and the International Monetary Fund (IMF). Both were created in 1944 at the Bretton 
Woods Conference. In addition to financing projects for infrastructure needs, paving roads, 
and building power plants, the Bank funds loans to countries for refinancing their debts. 
This latter piece is done under the Structured Adjustment Program (SAP). The aim and 
spirit is usually expressed by the offspring of these organizations, the World Trade 
Organization (WTO). It provides a mechanism to invigorate trade between all countries in 
the membership, poor and wealthy alike. There are about 147 members of the WTO that 
are developing countries. Because of their numbers, they increase their importance in the 
global economy since trade is what they view as a way to prosper. They are a diverse 
group whose interests are common but means to attain them are as different as they are 
with wealthy members. So, the positive aims are for allowing for flexibility among 
developing countries to participate autonomously. However, it is the expanded and more 
invisible effects of the World Bank and IMF's lender role to relieve debts of struggling 
economies that, at the same time, stymies enrichment among underdeveloped countries. 
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The result of this practice for more than 50 years has paralyzed impoverishment among 
poor Southern nations. How can this happen? 

"The external debt of the world's developing countries is very high, which forces 
Governments to seek loans from the IMF and World Bank. Payments on the debt can be 
as high as 50% of an annual budget and deprive some more desperate nations"1 from 
attending to more immediate social issues in their culture. The payment of these 
outstanding debts, with loans for up to 40 years, weighs like Sisyphus' struggle. Such 
reality is generally masked by the optimistic chorus of free trade promoted by the WTO. 
However, the chasm has reached such proportions that WTO Director, Mike Moore, was 
moved to exclaim "the world was once polarized by the Cold War is now becoming 
polarized between wealth and lack of opportunity."2

The WTO was created as a catalyst; opening up trade among nations with the 
design to steer the global market toward balancing the production of a country's export. 
The assumption is that the more goods that are exchanged across the national 
boundaries, the greater chance to produce needed jobs for exporting goods. A second 
level assumption is that economic growth in underdeveloped countries could lead to 
stabilizing weak governments. This liberalization of poor country markets is touted as 
"comparative advantage." Namely countries benefit first by taking advantage of assets in 
order to concentrate on what they can produce best, and then by trading these products 
for products that other countries produce best. However, when two or more countries 
produce the same thing, one of them is qualifying for a larger loan for its already enlarged 
debt and/or become a market for multinational corporation. This can be described on the 
one hand as breaking down trade barriers; but a closer look discloses a manipulated 
system that maintains the indebtedness of poor countries to wealthier countries, both 
economically and politically. "It was the IMF and World Bank which forced the economies 
of the world's countries open, by using the leverage of indebtedness to condition loans to 
desperate governments on measures that would invite foreign investors and multinational 
corporations to play leading roles in developing country economies and make those 
countries dependent on international trade, regardless of the terms."

 

3

The protestors in affected countries include the poorest and the professionals, from 
teaching, civil service, ministry, medicine, all strongly opposing the policies of IMF WB . 
The wealthy and powerful countries "not only keep the poor in poverty but also impoverish 
sectors of their society. Policies intended to promote economic development and poverty 
reduction in the emerging and fragile economies of developing countries are not only 
failing, but are actually leading to economic stagnation, which is felt across the social 
spectrum."

 There is at first 
subtle then increasingly recognized control of the internal life of underdeveloped countries 
by either marketing goods that challenge cultura1 values or altering landscapes that 
displace populations and vegetation by constructing dams. Continual need for loans 
enforces a Structured Adjustment Plan on the indebted country. This removes much of 
their choice of how to allocate funds locally before they can make their payments to the 
Bank. Ultimately this plan implicitly leads to more loans since the government cannot meet 
their social demands for education and health, among other things. It is like being in 
debtor’s prison. The cycle cannot be broken. Reactions are heard around the globe, 
criticizing the tactics of IMF WB and WTO. Morally speaking, they are bankrupt. Their 
policies drive more people into a quality of life without a hint of hope and lacking any 
effective autonomy, at least by market standards. 

4

                                                 
1 FAQ 2003, p. 4 
2 Michael Moore, The Guardian, 1999, p. 22. 
3 FAQ, 2003, p. 5. 
4 Robert O’Brien, A. M. Goetz, J. A. Scholte, M. Williams, Contesting Global Governance. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000, p. 21. 

 Similar reports of growing poverty in Mozambique Uganda, and Tanzania 
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were instructed to have their plans fit the PRSP (Poverty Reduction Structure Papers) and 
did not coordinate their efforts with the plans drafted by the country in need. It would seem 
that more could have been done to give a participatory role instead of overriding local 
cultural interests. A country's aspirations to economic survival, let alone attaining the 
prospects of stable governance, is diminished if an identity cannot be somehow sustained. 
The economic means to worthwhile living may need to expand the meaning of “global 
goods.” If it remains purely economic it has the untoward effect of marginalizing human 
rights and the satisfaction of local goods required for a decent life. This may be due in part 
to cultural ignorance whereby, in the best of light, one can assume that the attempt is to 
motivate a level of activity that will exceed a society's present blight. However, if this 
exploitative means was intentional, then so much the worse for World Organizations.  

This scenario is a familiar one in the International Business literature. It stems from 
a presumption or an attitude for approaching almost anything unfamiliar: “Treat it as I 
would any problem in my culture.” This is symptomatic of what Patricia Werhane calls 
"exporting a mental model. Mental models are the mechanisms whereby humans are able 
to generate descriptions of a system's purpose and form explanations of the system's 
functioning and observed system states (thereby predicting) future system states.”5. 
Mental models are established structures "for dealing with experience . . . framing, 
organizing and ordering what we experience, mental models bracket and leave out data . . 
. and can be altered by education and experience."6

There have been mass protests against patenting, both from the Indians and the 
Foundation on Economic Trends, a biotechnology watchdog organization. The argument is 
that Grace committed biopiracy because the Neem tree belongs to the Indians and the 
products from the tree cannot be patented. Moreover, such patenting and manufacture of 
Neemix and other products drives up prices of Neem such that the indigenous poor, to 
whom the tree belongs, can no longer have access to trees.

 So, when we study the value of 
autonomy among the valued global goods, it becomes clear that although it may be 
celebrated it is not appreciated, as exercised in the cultures of underdeveloped countries. 
Here is an example from India regarding the Neem tree. 

The Neem tree is a wild scraggly tree that grows well throughout India. For 
thousands of years, in hundreds of villages throughout the country, the Neem tree has had 
a special place in the community. The tree has a special religious meaning in some Hindu 
sects. Its leaves are used as pesticides, spread on plants to protect them from insects. 
Various herbal medicines are made from Neem leaves and bark, its products are used as 
contraceptives and for skin ailments, and many Indians brush their teeth with small Neem 
branches. Because of its effectiveness as a pesticide, recently the W. R. Grace Company 
began studying the tree, and in 1992 they developed a pesticide, Neemix. Neemix works 
as effectively as Neem leaves and has a long shelf life, thus making it more desirable as a 
pesticide than the leaves. Following the guidelines of the Indian Government regarding 
patenting, Grace patented Neemix, opened a plant in India, and manufactured the product. 

7

This is all too reminiscent of the Nestle's efforts to sell infant formula in Africa under 
the guise that this milk supplement was sufficient substitute for mother's breast milk. Sales 
representatives paraded as nurses to make their claims more convincing to those mothers 
whom might have second thoughts. This has since been the classic example of 
multinationals presupposing that the goods shared by Western nations would be attained 
without the displacement of other longstanding values such as maternal pride in providing 

  

                                                 
5 William Rouse and Nancy Morris, “On Looking Into the Black Box: Prospects and Limits in the Search for Mental 
Models” Psychological Bulletin, 1986, 100: p. 351. 
6 Patricia Werhane, “Exporting Mental Models: Global Capitalism in the 21st Century” in Beauchamp T. and Bowie, N., 
Ethical Theory and Business, Prentice Hall, p. 563. 
7 Vijayalakshmi, K., Radha, K. S., and Shiva, Vandana. Neem: A User’s Manual. Madras Centre for Indian Knowledge 
Systems, 1995, p. 7. 
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the nutrition for their own infants. The greatest offense is not to have recognized this as 
wrong. 

Examples abound in sales of clothes that clearly advertise the Western culture's 
sense of liberation: Docker no-wrinkle clothes, Levi blue jeans, and the omnipresent 
McDonald’s meal. In countries with the proper landlines, the internet can provide more 
food for the imagination than ever dreamed about. It is morally reprehensible that these 
countries, already dependent for sustenance, are also given the message that their 
country will remain failed unless they modify their cultural beliefs and values. Clearly the 
above exemplify the so often expressed "homogenization" of the global economy and the 
attenuating goods. When we closely observe that the values of different cultures share in a 
family resemblance of meaning, to use a phrase of Wittgenstein and the dominant use is 
not the full meaning. We confuse the beliefs with different values so that a country may 
have different attachments to community, fairness, and ownership that are valued as 
social goods that are not simply overlaid by a "free market enterprise that must function 
the same way everywhere."8 The presumption of same goods implies a satisfying life has 
more to do with being in control than opening the marketplace for global participation. The 
three-dimensional sense of autonomy expressed in the most needy cultures appear to be 
deficient and immersed in depths of basic needs. What liberation capital provides us is a 
degree of growth that encourages competition. Whereas the autonomy manifested by 
many others is one of cooperation and association of traditional goods. Whatever the 
current image of the United Nations, the Declaration of Human Rights is a document that 
the wealthier countries are signatories. The Covenant on Civil and Political Rights are 
violated by not allowing the poor countries their "right to self-determination and right to 
own, trade, and dispose of their property freely and not be deprived of their means of 
subsistence."9

The role of philosophy in public life is without agreement. Peter Singer's 
encouragement to "put into practice what moral philosophers are so willing to propose as 
valued ends," has not been followed to the extent that he argued. However, it is a worthy 
ideal of a discipline that focuses on the meaning of "justice," "happiness," and "goodness" 
among other things to assume an advisory role to analyze, clarify, and underwrite social 
contracts, preferably through a global body, perhaps the United Nations. The terms of the 
contracts will include a criterion of short-term success within manageable time frames for 
poor countries. These terms will also assess a social benefit against any economic 
shortfalls. Renewable terms would be available with expectations that are within their 
revised goals. The long-range view of contracts is to sustain steady growth and 

  
What direction can be taken? The politics of recognition, as Nancy Fraser calls it, 

focuses on these injustices of cultural domination rendering disrespect for other peoples, 
recommends the aim be one of affirmation of differences. There must be a renegotiation of 
agreements with one aim to forgive the overwhelming debts. There is some sympathy for 
this view, but this would leave the already defaulted loans to be paid by some other 
countries that may be making progress and weaken their efforts for success. Establish a 
new contract that stipulates criteria of successful World Organizations that include a five-
year required review, part of which will determine whether governments are making 
economic progress. The contract can also include some provisions that frame the role of 
multinationals who benefit by the reduced taxes and the inexpensive labors, perhaps by 
demonstrating community responsibility by providing education for adults and children. If 
the concern is a global good, these companies, such as Monsanto, Dupont, Exxon-Mobil 
and others, can be instrumental in this effort by providing scholarships for local citizens to 
study abroad with condition that they return and contribute to their society's well being. 

                                                 
8 Werhane, op cit, p. 570 
9 United Nations Declaration, Summary Agreements, p. 1 
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appreciation of local goods and examine how these local goods are expanded into the 
global context. Central to this new agreement is the value to respect freedom of the 
country's local development and not insert conditions that would compromise this central 
value. For a contract that preempts or provides a large measure of freedom to be undercut 
allows this slippery slope of sacrificing more social goods on the assumption that they can 
achieve a standard of good defined by the wealthier countries. Indeed, this only diminishes 
the moral integrity and, therefore, the identity of the nations involved, thus strongly 
removing any hope of living his notion of the good life." 
 



 

Rolul focus-grupurilor  
în cercetarea de marketing 

Adrian GHERASIM 

Keywords: focus group, marketing research 

Abstract: 
 Focus-groups shaped themselves their application area in the field of 
marketing research especially during the last three decades. 
 A focus-group is a sample made up of 6-15 selected persons from a 
colectivity presenting interested for the marketing research. 
 The components of the group are called usually (by phone or by mail) at the 
headquarters of the firm organising the meeting. The  selection of the group 
members will correspond to the aim of the concrete, marketing research 
 
 Discuţiile focalizate de grup (focus grup-urile) şi-au conturat aria de folosinţă în 
domeniul cercetărilor de marketing mai cu seamă în ultimele trei decenii.  
 Focus grup-urile reprezintă unul dintre cele mai moderne (şi, în acelaşi timp, 
creative) teste care se pot utiliza în cazul produselor aflate în faza de idee sau concept, 
prezentând multe din caracteristicile brainstorming-ului (care, aşa cum se ştie, este o 
metodă de stimulare a creativităţii). El rezidă în constituirea unor grupuri de lucru (focus 
grup), formate din 6 – 15 persoane (consumatori potenţiali), selecţionate dintr-o 
colectivitate care prezintă interes într-o cercetare de marketing, invitaţi să participe la 
reuniuni cu durată limitată (de circa o oră – o oră şi jumătate), în care se prezintă ideea 
sau conceptul de produs nou, care apoi este discutată, cât se poate de liber, sub cât mai 
multe aspecte posibil.  
 Membrii grupului sunt convocaţi (prin telefon sau poştă, de regulă) la sediul firmei 
care organizează reuniunea, la sosire, ei fiind întâmpinaţi de o persoană însărcinată cu 
aşa ceva şi conduse în încăperea special amenajată în acest scop (care dispune inclusiv 
de bufet – care oferă gratuit gustări, cafea, băuturi răcoritoare etc.). 
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1. Selectarea participanţilor 

 Baza de recrutare a membrilor grupului va fi cea care corespunde cel mai bine 
scopului cercetării concrete de marketing. În acest scop, organizatorul reuniunii trebuie să 
dispună de o listă cu numele, adresele şi, eventual, numerele de telefon ale tuturor 
persoanelor din populaţia vizată. Ideal ar fi ca aceasta să conţină şi alte informaţii de mare 
utilitate (cum ar fi cele cu privire la: sex, vârstă, ocupaţie, naţionalitate etc.). 
 Baza de date folosită în selectarea celor incluşi în focus grup trebuie să fie mereu 
actualizată. Se recomandă, de asemenea, să se evite includerea repetată a aceleiaşi 
persoane în mai multe focus grup-uri, pentru a nu se ajunge la aşa-numita profesionalizare 
a respondenţilor (care ar conduce la un soi de automatisme în formularea răspunsurilor la 
întrebări sau la o oarecare monopolizare a discuţiilor de către cei care au învăţat deja 
mersul acestora – limitându-se astfel spontaneitatea participanţilor, pe care trebuie să se 
mizeze în primul rând). În acest scop, după ce persoanele convocate se prezintă la locul 
indicat, li se cere să specifice dacă au mai participat la vreo reuniune similară în ultimele 
şase luni. Cei care răspund afirmativ sunt excluşi din selecţia care se face, iar celorlalţi li 
se aduce la cunoştinţă solicitarea de a participa la un focus grup. Pentru a le stimula 
acceptul, oferirea unor sume de bani este o soluţie bună. Cu această ocazie, de comun 
acord, se precizează data, ora şi locul unde va avea loc reuniunea, persoanelor care 
acceptă, în principiu, invitaţia solicitându-li-se adresa unde vor putea fi contactate pentru a 
confirma acordul definitiv. Totodată, se verifică dacă persoanele respective corespund 
scopului cercetării. 
 Înainte de termenul fixat pentru participarea la reuniune, participanţilor li se 
expediază o scrisoare de confirmare, prin care li se reamintesc data şi locul unde ea se va 
desfăşura, ora de începere şi de finalizare, sumele pe care le vor primi etc. 
 Recompensele băneşti promise şi plătite trebuie să fie, pe de o parte, suficient de 
mari pentru a stârni interesul participanţilor, iar pe de altă parte, suficient de mici pentru a 
nu încărca prea mult costurile cercetării.1

                                                 
1 În S.U.A., de exemplu, aceste sume variază între 15 şi 50 $, în cazul consumatorilor obişnuiţi, şi 50 -100 $, în cazul 
oamenilor de afaceri şi profesioniştilor. 

 
 În ceea ce priveşte numărul participanţilor, acesta depinde de complexitatea 
problemei cercetate. Un număr mic de persoane (sub 10) prezintă avantajul că asigură o 
anumită intimitate discuţiilor, în timp ce un număr mare (de până la 16) oferă avantajul 
extinderii şi diversificării opiniilor. 
 Componenţa grupului trebuie stabilită în aşa fel încât acesta să fie cât mai omogen 
sub aspectul caracteristicilor demo-socio-economice fundamentale (ocupaţie, naţionalitate, 
rasă, venit, clasă socială), fără ca persoanele care îl compun să fie identice. Ori de câte ori 
grupurile sunt eterogene, este indicată structurarea lor în categorii distincte. În felul acesta 
sunt excluse conflictele între categoriile diferite de subiecţi (români şi ţigani, tineri şi 
bătrâni, creştini şi musulmani, săraci şi bogaţi, analfabeţi şi culţi etc.). 
 De modul în care sunt selecţionate persoanele  incluse în focus grup-uri depinde, în 
mod hotărâtor, eficienţa lor în cercetarea de marketing. 

2. Alegerea locului reuniunii 

 Locul în care se va reuni focus grup-ul se alege în aşa fel încât: 
 1) să fie cât mai convenabil şi mai confortabil pentru respondenţi, adică să nu 
presupună deplasări pe distanţe prea mari sau vecinătăţi neplăcute (cu surse de poluare 
chimică sau sonoră, cu zonele rău famate etc.); 
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 2) să ofere o serie de facilităţi, adică: 
 să fie suficient de încăpător pentru a permite reunirea tuturor participanţilor; 
 să permită subgrupurilor să se afle mereu unele în faţa celorlalte; 
 să ofere posibilitatea urmăririi discuţiilor din altă încăpere (fără ca subiecţii din 

interior să-şi dea seama de acest lucru); 
 derularea discuţiilor să poată fi înregistrată (video, de pildă); 
 să permită observatorilor să vadă feţele tuturor membrilor grupului etc. 

 Acest loc poate fi un apartament privat, un birou al firmei care face cercetarea de 
marketing, o sală de şedinţe, o sală de recepţie dintr-un hotel etc. (ori o sală special 
amenajată pentru focus grup-uri, care poate fi închiriată pe timpul reuniunilor). 

3. Dirijarea discuţiilor 

 Odată constituit şi reunit grupul, moderatorul va adresa un salut de bun venit, 
împreună cu mulţumirile pentru participare, anunţând tematica dezbaterilor şi prezentând 
planul care va sta la baza lor. Cu această ocazie, participanţilor li se pot furniza şi unele 
lămuriri suplimentare privind subiectul abordat. 
 Specificul anchetelor organizate în cadrul focus grup-urilor este acela că ele nu se 
bazează pe chestionare fixe. 
 La începutul discuţiilor, moderatorul se deplasează, pe rând, pe la fiecare membru 
al grupului, adresând un set de întrebări simple. Dacă, de pildă, prin intermediul focus 
grup-ului se urmăreşte obţinerea informaţiilor despre posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii 
serviciilor oferite de o staţiune balneară, fiecare client potenţial din grup va fi invitat să 
răspundă mai întâi la întrebări de genul:  

 „De ce afecţiuni suferiţi?“ 
 „Aveţi încredere în tratamentul balnear?“ 
 „Aţi auzit de existenţa staţiunii S?“ 
 „Aţi apelat vreodată la serviciile sale?“ etc. 

 Odată demarate discuţiile, pe măsura formulării următoarelor întrebări, moderatorul 
va vorbi din ce în ce mai puţin, lăsând invitaţii să se antreneze unii pe alţii în discuţii. El va 
interveni efectiv doar pentru a stopa, foarte discret, discuţiile sterile sau pentru a le 
încuraja pe cele interesante. Pentru antrenarea fiecărui subiect, el se poate adresa direct 
cu întrebări de genul: „Care este părerea dumneavoastră, domnule D?“ În cazul 
persoanelor timide, o astfel de adresare se poate dovedi foarte oportună pentru a-i face 
să-şi învingă reţinerea iniţială. Dacă în felul acesta nu se obţine rezultatul scontat, 
îndemnul poate fi înnoit, evitându-se însă stresarea persoanei în cauză (sau întreruperea 
fluxului bun al discuţiilor). 
 Pentru a nu se omite unele aspecte importante ale tematicii anchetei, moderatorul 
se poate folosi de un ghid, care, în exemplul luat, s-ar putea prezenta în felul următor: 
 1. Formula de salut şi anunţarea tematicii discuţiilor 
 2. Starea de sănătate a posibililor clienţi ai staţiunii 
 3. Interesul suscitat de tratamentul balnear 

 Încrederea în tratamentul medicamentos 
 Încrederea în tratamentul balnear 

 4. Sprijinul primit de staţiune din partea medicilor: 
 Prescriu medicii tratamentul balnear? 
 Dacă îl prescriu, staţiunea S este recomandată pacienţilor? 
 Dacă nu, care este staţiunea concurentă recomandată? De ce? 

 5. Punctele tari ale staţiunii S 
 6. Punctele tari ale staţiunilor concurente 
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 7. Recomandări pentru îmbunătăţirea serviciilor: 
 de transport spre şi dinspre staţiune; 
 de cazare; 
 de masă; 
 de tratament; 
 de agrement etc. 

 O bună parte din întrebările care ţin de fiecare aspect al problemei dezbătute este 
lăsată la latitudinea moderatorului. De asemenea, ordinea în care sunt luate în discuţie 
subiectele prestabilite nu este nici ea fixă. Mai important decât această ordine este mersul 
cât mai firesc şi mai fluid al dezbaterilor. 
 Discuţiile încetează atunci când tematica este epuizată (sau când a expirat timpul 
afectat reuniunii). 
 Întregul mers al discuţiilor este înregistrat (pe bandă sau pe casetă video), în baza 
informaţiilor culese întocmindu-se apoi un raport de focus grup. 2

 implică un cost mai mic pe respondent; 

 
 Eficienţa anchetelor bazate pe focus grup-uri depinde în cea mai mare măsură de 
calităţile personale ale moderatorului. Acesta trebuie să stăpânească foarte bine arta 
comunicării, să aibă o educaţie complexă, să cunoască bine fiecare participant la discuţie 
(în urma unei informări prealabile), să ştie cum şi când să intervină în discuţii etc. Pe 
timpul dezbaterilor, el trebuie să se comporte potrivit însărcinării pe care o are, respectiv 
ca moderator (şi nicidecum ca un lider al grupului). 

4. Avantaje şi dezavantaje 

 Faţă de celelalte tipuri de anchete faţă în faţă, anchetele de focus grup prezintă o 
serie de avantaje, cum ar fi: 

 au un efect de antrenare (stimulativ) imposibil de obţinut altfel; 
 timpul de obţinere a informaţiilor este mai mic; 
 oferă informaţii de o calitate superioară. 

 Ca dezavantaje, ar fi de semnalat următoarele: 
 extrag mai puţine informaţii de la fiecare respondent în parte; 
 sunt mai puţin flexibile la o serie de stimuli fizici (de genul fotografiilor). 

 Ori de câte ori avantajele prevalează asupra dezavantajelor, anchetele de focus 
grup sunt preferate celorlalte. 
 Mai concret, acest gen de anchete se dovedeşte mai eficient decât altele: 

 în efectuarea testelor de produs (mai ales a celor de concept), pe seama cărora 
se constată reacţia (favorabilă, nefavorabilă), sau lipsa de reacţie, a viitorilor 
consumatori vizavi de un produs nou, precum şi în găsirea soluţiilor de 
perfecţionare a acestuia; 

 în cunoaşterea modului de folosire a unor produse de către consumatori; 
 în cercetările de marketing privind atitudinile; 
 în descoperirea principalelor nemulţumiri ale clienţilor privind unele produse; 
 în culegerea informaţiilor privind opiniile consumatorilor despre anumite soluţii 

promoţionale; 
 în obţinerea şi testarea ideilor despre noile tipuri de ambalaje; 
 în testarea şi îmbunătăţirea chestionarelor folosite în cercetările de marketing, etc. 

 Aria de utilizare a focus grup-urilor este, fără discuţie, mult mai largă, depăşind-o pe 
cea a anchetelor de marketing. 

                                                 
2 2. Gherasim, A.: Studiul pieţei, Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 220 

. 
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Promovarea în cadrul mix-ului de  
marketing la S.C. Clipa S.R.L. Bacãu 

Daniel GHERASIM  

 Keywords: marketing mix, promotional actions, communication cycle 

Abstract: 
 Promotional actions have as main target the potential buyers and these 
actions are mainly directed to them, most of information being transmited by means 
of specific methods without neglecting the traditional clients. The main ring of 
communication cycle is the message, wich is transmited by the sender, an economic 
agent to an unindividualized receives: group of persons, group of economic agents, 
the population of a specific area or of a country. 

Politica promoţională 

 În timp ce politica de produs şi politica de preţ au ca obiective esenţiale 
satisfacerea intereselor cumpărătorilor şi maximizarea câştigului vânzătorului într-un 
mediu economico-social existent sau anticipat, politica promoţională înglobează 
ansamblul acţiunilor de informare, atragere şi păstrare a clienţilor potenţiali şi tradiţionali 
spre o anumită ofertă, de stimulare a deciziei de cumpărare, prin trezirea interesului şi 
crearea convingerii că oferta respectivă le satisface la cel mai înalt nivel anumite trebuinţe. 
 Acţiunile promoţionale au ca ţintă esenţială cumpărătorii potenţiali şi acestora le 
sunt adresate majoritatea informaţiilor transmise prin metode specifice, însă fără a neglija 
clienţii tradiţionali. 
 Veriga principală a ciclului de comunicare (figura 1) este mesajul, care este 
transmis de către un emiţător agent economic spre un receptor neindividualizat: grup de 
persoane, grup de agenţi economici, populaţia unei zone sau a unei ţări. 
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 Feed-Back 
 

Figura 1. Ciclul comunicaţional 
 

 Emiţătorul mesajului este agentul economic sau persoana interesată de realizarea 
unui anumit obiectiv promoţional prin intermediul comunicării de masă. 
 Receptorul mesajului este, de regulă, un grup de persoane căruia i se adresează 
mesajul publicitar şi de la care se aşteaptă anumite reacţii. 
 Se consideră că în marketing nu este nevoie să cunoşti raţiunea dezvoltării unei 
personalităţi, ci să ştii ce personalitate să conferi produselor. Nu este de mirare că 
majoritatea acţiunilor publicitare nu atrag atenţia consumatorilor pe care îi vizează, 
neavând putere de acroşare. Pe de altă parte, anunţul sau mijlocul respectiv de 
comunicaţie trebuie să aibă şi putere de atragere a publicului către un loc sau eveniment. 
 În marketing, aproape totul este comunicaţie1

Ca urmare a diversităţii acţiunilor promoţionale, în literatura de specialitate se 
întâlnesc abordări multiple în ceea ce priveşte delimitarea şi clasificarea lor, utilizându-se, 
în acest scop criterii, cum ar fi

 şi din acest motiv, o mare parte din 
bugetul de marketing este consacrat comunicării a ceea ce se oferă şi a raţiunilor pentru 
care produsul sau serviciul răspunde în mod total aşteptărilor consumatorului ţintit. Cu alte 
cuvinte, este vorba de un argument de vânzare eficace. Un argument bun trebuie să 
meargă direct la esenţial, ţinând cont că adevăratul subiect al comunicării este individul 
care ia decizii fie de ordin logic (raţionale), fie de ordin emoţional, şi acelaşi individ poate 
lua decizii diferite în ocazii diferite. 

2

 acţiuni publicitare; 

: 
a). După natura şi rolul lor, acţiunile promoţionale se grupează în: 

 promovarea vânzărilor; 
 relaţiile publice; 
 utilizarea mărcilor; 
 manifestări promoţionale; 
 forţele de vânzare. 
b). După durata şi natura efectelor scontate, avem: 
 acţiuni care vizează obţinerea unor efecte pe termen scurt (epuizarea unui stoc); 
 acţiuni care vizează obţinerea unor efecte pe termen lung, legate în special de 

creşterea prestigiului firmei. 
c). După modul în care contribuie la realizarea acţiunilor promoţionale: 
 acţiuni de informare realizate prin comunicare directă (publicitate la locul 

vânzării, merchandising, relaţiile publice) sau prin comunicare indirectă 
(publicitate); 

 acţiuni de stimulare directă (reducerile de preţuri, vânzări grupate) sau de 
stimulare indirectă (mese, cadouri promoţionale). 

d). După natura mijloacelor utilizate, avem: 
 acţiuni promoţionale în procesul distribuţiei; 
 acţiuni promoţionale prin intermediul personalului firmei; 
 acţiuni promoţionale prin mass-media: reclamă scrisă, reclamă vorbită, film; 
 acţiuni promoţionale bazate pe produs: calitate, design, ambalaj, marcă. 

                                                 
1 Purcărea, T., Franc, I., Marketing, Bucureşti, Editura Expert, 2000, p. 155 
2 Gherasim, T., Maxim, E., Marketing, Editura Economică, 2000, p. 346 

Mesaj 
Emiţător Receptor 
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Publicitatea 

 Publicitatea este o cale indirectă prin care vânzătorul transmite publicului informaţii 
despre oferta sa pentru a o face cunoscută sau pentru a se face el însuşi cunoscut şi 
pentru a o individualiza sau a se individualiza în sistemul general al ofertelor şi ofertanţilor. 
 Termenul care defineşte această activitate provine din latinescul publicaţia care 
înseamnă acţiune de adresare către public. 
 Pe termen scurt, publicitatea are rolul de a informa publicul consumator în legătură 
cu existenţa unui anumit ofertant, a produselor sau serviciilor pe care le oferă şi de a-l 
atrage, de a-l determina să devină client. 
 Pe termen lung, publicitatea vizează atât păstrarea unei anumite clientele, cât şi 
atragerea de noi clienţi din rândul celor potenţiali. 
 În raport cu cele două obiective esenţiale se stabilesc obiectivele derivate, formele 
şi mijloacele de realizare a publicităţii.  

Prin obiectivele sale, publicitatea nu se confundă cu reclama, deşi în practică se 
întâlneşte adesea o astfel de confuzie. 

Pentru reclamă, predomină, în special, obiectivele pe termen scurt legate de 
influenţarea şi atragerea consumatorilor. Sub aspect semantic reclama este privită uneori 
şi în sens peiorativ şi nu presupune neapărat corectitudinea sau realitatea informaţiei 
transmise. 
 Publicitatea are un conţinut semantic mai larg, acela de comunicare, informare, 
sfat şi presupune anumite canoane de etică profesională şi comercială.  

Una din condiţiile esenţiale ale publicităţii este sinceritatea, deoarece această 
acţiune trebuie să pună în evidenţă în mod argumentat, fără exagerări sau informaţii 
gratuite, performanţe şi avantaje evidente sau controlabile de către cei cărora li se 
adresează.  
 Diversitatea activităţilor şi rezultatelor muncii umane, intensificarea concurenţei şi 
progresul tehnic în domeniul comunicaţiilor au impus şi favorizat perfecţionarea şi 
multiplicarea continuă a formelor de publicitate. 
 Tehnicile şi instrumentele utilizate în publicitate se condiţionează reciproc şi se aleg 
în funcţie de obiectivele urmărite, formele de publicitate practicate şi bugetul afectat 
acestei activităţi. 
 Posibilităţile de alegere sunt multiple, specialistului în marketing revenindu-i sarcina 
selecţiei şi combinării optime a acestora. Tehnicile de publicitate se utilizează concomitent 
şi/sau combinate în diferite proporţii ca durată şi frecvenţă. 

Publicitatea produselor (bere) este realizată de Brau Union România, care în 
funcţie de anumite criterii a optat  pentru anumite forme ale publicităţii. 
 Dacă din punct de vedere al ariei geografice, Brau Union România a optat pentru 
o publicitate naţională, din punct de vedere al obiectului activităţii publicitare, acesta a 
optat pentru o publicitate de marcă, prin care urmăreşte informarea clienţilor detailişti 
şi/sau a consumatorilor finali asupra produselor pe care acesta le comercializează.  

Luând drept criteriu intensitatea unei campanii publicitare de marcă, se poate 
identifica: 

1. Publicitate de marcă care însoţeşte produsele aflate în promoţie: 
 CIUC. Încă una şi mă duc 
 CIUC. Încă una şi câştigi 
 CIUC. Cu Ciuc, Am şanse să conduc 
 CIUC. Încă două şi mai stai 
 CIUC. 2 Ciuc mai multe aduc! 
 GOLDEN BRAU. Goana după Aur 
 GOLDEN BRAU. Ai ureche Muzicală ? 
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 GOLDEN BRAU. Împreună de 5 Ani 
 GOLDEN BRAU. Toată lumea câte Patru 
 GOLDEN BRAU. Două, Trei, Şi! 
 BUCEGI 2L. Împreună la Bine şi la Rău 
 BUCEGI 2L. Un Matiz la Bine şi la Rău 
 BUCEGI 2L. Sute de Milioane împreună la Bine şi la Rău 
 SILVA. Trăieşte-ţi povestea de iarnă 
 SILVA. Câştigă un Premiu Olimpic   
 2. Publicitate de întreţinere a unei mărci. Această publicitate se caracterizează prin 

faptul că marca respectivă nu este în promoţie: 
 SILVA − Recunoaşte valoarea 
 SCHLOSSGOLD − Satisfacţie fără alcool 
 GOLDEN BRAU − Se foloseşte sloganul de la ultima promoţie 
Ca tehnici şi mijloace publicitare pot fi menţionate publicitatea prin mass-media şi 

publicitatea exterioară. 
În ceea ce priveşte publicitatea prin mass-media, este folosită ca unic instrument 

televiziunea (PRO TV, ANTENA 1, ANTENA 3, ROMÂNIA1, ROMÂNIA 2,  PRIMA TV, 
B1TV, REALITATEA TV).  

Publicitatea exterioară îmbracă forme mult mai diverse: 
 Afişul − se folo seşte atât pentru produsele aflate în promoţie, cât şi pentru 

întreţinerea mărcii (se pune mare accent) 
 Ambalajul 
 Meniuri − restaurante, baruri  
 Panouri publicitare 
 Mijloace de transport 
 Umbrele, tăvi, brichete, pixuri, pahare personalizate, biscuiţi personalizaţi etc. 
 Copertine şi reclame luminoase personalizate 
 Benere. 
În activitatea de publicitate este implicată şi S.C. CLIPA S.R.L.. Din punct de vedere 

al ariei geografice, publicitatea este locală, la nivelul judeţului Bacău. Obiectul activităţii 
publicitare îl constituie publicitatea de marcă şi publicitatea de firmă. 

În ceea ce priveşte publicitatea locală prin mass-media, S.C. CLIPA S.R.L. 
foloseşte mai multe instrumente: 
 Televiziune − ALFA TV 
 Radio − DEEA, ALFA, VOX−T 
 Presa scrisă − DEŞTEPTAREA, MONITORUL DE BACĂU 
 Publicitatea exterioară îmbracă următoarele forme: 

o Benere 
o Sacoşe, pix-uri, calendare, brichete şi agende personalizate cu sigla şi numele 

firmei 
Prin această activitate de publicitate, S.C. CLIPA S.R.L. urmăreşte să-şi promoveze 

imaginea în rândul clienţilor detailişti. 

Relaţiile publice 

 Conceptul de relaţii publice include ansamblul contactelor directe realizate 
consecvent şi sistematic de către o anumită firmă cu publicul, conducerea altor firme, 
liderii de opinie, mass-media, reprezentanţii administraţiei locale şi centrale, în scopul 
determinării unei atitudini favorabile a acestora faţă de firmă şi interesele acesteia. 
 Prin intermediul relaţiilor publice, se creează imaginea firmei în rândul 
cumpărătorilor şi a publicului în general, motiv pentru care acestea trebuie să se bazeze 
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pe adevăr, corectitudine, respectarea integrală a promisiunilor şi îndeplinirea exemplară a 
obligaţiilor asumate. 
 Obiectivul esenţial al tuturor acţiunilor reunite sub denumirea de relaţii publice, este 
de a influenţa opinia publică şi vizează trei coordonate majore: 

 relaţiile cu cei care constituie publicul firmei, adică acele persoane faţă de care 
aceasta are anumite interese; 

 căile şi mijloacele folosite pentru realizarea şi păstrarea unor relaţii favorabile cu publicul; 
 calitatea, starea şi evoluţia acestor relaţii. 
Publicul firmei este format din ansamblul persoanelor aflate în universul acesteia, 

indiferent dacă au sau nu legături comerciale, profesionale, sociale, informaţionale sau de 
altă natură cu firma sau conducerea ei.  

Publicul firmei poate fi împărţit în două categorii3

 angajaţii firmei (manageri, specialişti, funcţionari şi muncitori), a căror colaborare 
activă este indispensabilă pentru producerea şi comercializarea unui produs de 
calitate; 

: 
A. Publicul intern este constituit din: 

 reprezentanţii personalului şi sindicatele care au o influenţă asupra climatului social; 
 acţionarii, a căror susţinere financiară este esenţială pentru buna funcţionare a 

întreprinderii. 
B. Publicul extern este mult mai numeros şi mai eterogen. Se situează pe cinci niveluri. 
 comercial: clienţi, furnizori, distribuitori, intermediari şi concurenţi; 
 profesional: băncile, sindicatele profesionale şi investitorii; 
 autorităţile publice: politicienii, funcţionarii din administraţie, organismele publice 

şi diversele autorităţi; 
 marele public: liderii de opinie, mijloacele de informare în masă, instituţiile de 

învăţământ şi grupurile de presiune (asociaţiile consumatorilor, cele de protecţie 
a mediului); 

 mediul internaţional: mediile de afaceri, guvernele străine, presa internaţională şi 
băncile internaţionale. 

Pentru promovarea relaţiilor cu publicul extern se utilizează o mare varietate de căi 
şi mijloace de acţiune:  

 editarea unor tipărituri; 
 organizarea unor manifestări ştiinţifice, culturale, sportive sau sponsorizarea 

unor acţiuni de acest gen; 
 utilizarea unor purtători de cuvânt ai managerului general şi respectiv ai 

consiliului de administraţie care să prezinte periodic informaţii în legătură cu 
activităţile, misiunea şi obiectivele firmei. 

Căile şi mijloacele utilizate diferă de la o firmă la alta, în funcţie de specificul 
activităţii, dimensiunea firmei, aria şi structura pieţei.  

Relaţiile cu presa se realizează prin intermediul purtătorilor de cuvânt, al serviciilor 
speciale de presă şi al managerilor firmei. 

Relaţiile cu oficialităţile au o amploare mai mare sau mai mică în funcţie de 
dimensiunea firmei şi importanţa acesteia pentru economia naţională sau locală. 

Relaţiile cu partidele politice şi liderii de opinie vizează crearea unui climat de 
încredere faţă de firmă, activitatea acesteia şi corectitudinea în relaţiile specifice. 

Relaţiile cu instituţiile financiare şi bugetare sunt legate, în special, de obligaţiile 
fiscale ale firmelor şi legalitatea acţiunilor desfăşurate de acestea. 

                                                 
3 Amerein, P., Barczyk, D., Evrard, R., Rohard, F., Sibaud, B., Weber, P., Manual de Marketing Strategic şi 
Operaţional, Bucureşti, Editura Teora, 2002, p. 273 
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Promovarea vânzărilor 

Pe lângă transmiterea continuă de informaţii privind firma şi oferta acesteia, un 
mijloc eficient de creştere a vânzărilor constă în stimularea pe diferite căi a cumpărătorilor, 
intermediarilor sau vânzătorilor, astfel încât aceştia să contribuie la realizarea intereselor 
firmei. 

Promovarea vânzărilor este activitatea de coordonare şi valorificare a multiplelor 
categorii de stimulente şi a modalităţilor de stimulare a acestora. 

Acţiunile de promovare a vânzărilor pot viza: 
 creşterea cantitativă a vânzărilor pe anumite pieţe; 
 creşterea vânzărilor din anumite produse sau sortimente; 
 creşterea prestigiului firmei pe anumite pieţe; 
 reducerea timpului de adoptare a deciziei de cumpărare. 
Principalele tehnici utilizate în promovare sunt: 
A) Reducerile de preţ sunt o cale importantă de promovare a vânzărilor şi pot fi 

utilizate de către producători sau detailişti pentru atragerea de noi cumpărători, creşterea 
frecvenţei de cumpărare, creşterea vânzărilor în afara sezonului. Aceste reduceri de 
preţuri pot fi marcate pe etichete sau ambalaj, pot fi comunicate prin mesaje publicitare 
sau pot fi afişate la raioanele de vânzare a produselor. 

Reducerile de preţ se împart în două categorii: 
I. Reduceri de preţ oferite de producător (BRAU UNION ROMÂNIA) 

 Reducerile de preţ oferite de producător îmbracă forma discount-urilor, cu valori 
cuprinse între 4%-16%. De regulă, aceste discount-uri însoţesc produsele aflate în 
promoţie, dar nu puţine au fost cazurile în care acestea au fost acordate şi după 
terminarea promoţiei, în scopul fidelizării, pe de o parte, a clienţilor detailişti în relaţia cu 
distribuitorul, iar pe de altă parte a clienţilor finali pe produsul respectiv. 
 Toate aceste reduceri de preţ sunt preluate de S.C. CLIPA S.RL. care, la rândul ei, 
le acordă clienţilor detailişti. 
 II. Reduceri de preţ acordate de S.C. CLIPA S.R.L. 
 Reducerile de preţ acordate de S.C. CLIPA S.R.L. îmbracă forma discount-urilor cu 
valori cuprinse între 4%-9% în limita discount-ului de bază oferit de producător. 
 Mărimea şi perioada pentru care sunt acordate aceste discount-uri se stabilesc în 
funcţie de anumite criterii:  

 volum de vânzare; 
 acceptare preţuri recomandate şi implementare promoţii; 
 obţinerea celor mai bune locuri de expunere a produselor; 
 prezenţă gamă completă; 
 locuri pentru display-uri; 
 exclusivităţi – locaţii în care se vând numai produsele Brau Union România. 
B) Demonstraţiile şi degustările sunt utilizate pentru a convinge cumpărătorii în 

legătură cu calitatea produselor şi pentru a stimula decizia de cumpărare. 
 În legătură cu demonstraţiile, în ceea ce priveşte berea nu sunt prea multe de 
demonstrat, dar în legătură cu degustările au fost întreprinse o serie de acţiuni în reţeaua 
de benzinării Shell de către producător cu privire la berea fără alcool Scholssgold. 

C) Jocurile şi concursurile. Prin intermediul acestora, distribuitorul, clientul 
detailist, cât şi consumatorul final au posibilitatea de a obţine gratuit anumite bunuri şi 
servicii sau de a câştiga anumite sume de bani. 

D) Premiile constau din bunuri oferite gratuit sau la un preţ scăzut unor 
cumpărători fideli la anumite ocazii, sau sume de bani acordate unor vânzători cu rezultate 
deosebite în activitatea profesională. 
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Premiile destinate distribuitorilor sunt oferite astfel: la fiecare cantitate achiziţionată 
(100 HL), distribuitorul primeşte un talon în baza căruia la sfârşitul promoţiei participă la o 
tragere la sorţi la care poate câştiga, în cele mai multe cazuri, autoutilitare. 

Premiile destinate clienţilor detailişti sunt oferite astfel: la fiecare factură, clientul 
detailist primeşte, în funcţie de cantitatea comandată, unul sau mai multe taloane, în baza 
căruia/cărora la sfârşitul promoţiei, participă la o tragere la sorţi, la care poate câştiga 
autoutilitare, aparate de aer condiţionat, echipamente de vânzare (şapcă şi tricou).  

Un exemplu este campania promoţională: Marile Premii Premium. Aceasta este o 
campanie dedicată magazinelor şi locaţiilor care vând mărcile Gosser, Schlossgold, Silva 
şi Ciuc. 

Premiile destinate consumatorilor finali sunt oferite de BRAU UNION ROMÂNIA în 
două moduri: 

I. Direct de BRAU UNION ROMÂNIA, şi aici avem în vedere bunurile oferite pe 
baza unor taloane, în urma unor trageri la sorţi. 
 II. În mod indirect, prin intermediul distribuitorului (S.C. CLIPA S.R.L.) sunt oferite 
aşa-numitele premii câştigate pe loc. Aceste premii se câştigă în momentul consumului 
unui produs, ele fiind inscripţionate în general în interiorul capacelor.  
 Aceste capace sunt preluate de clienţii detailişti care oferă premiile consumatorilor 
în mod gratuit. Clientul detailist predă aceste capace distribuitorului (S.C. CLIPA S.R.L.) 
care, la rândul lui, le schimbă în mod gratuit.  

Distribuitorul S.C. CLIPA S.R.L predă aceste capace antrepozitului BRAU UNION 
ROMÂNIA arondat, care, pe baza unor procese-verbale de predare-primire, decontează 
aceste capace. 

E) Publicitatea la locul vânzării constă în utilizarea unor tehnici de informare şi 
orientare a clienţilor în interiorul marilor unităţi comerciale în legătură cu anumite raioane, 
mărci sau produse. Această acţiune de informare este deosebit de utilă în cadrul târgurilor. 

F) Merchandising-ul înglobează ansamblul tehnicilor utilizate în procesul 
comercializării, în vederea realizării celor mai bune condiţii materiale şi psihologice de 
prezentare a produselor spre vânzare.  

Însuşi fundamentul merchandising-ului este optimizarea contactului între produs 
sau serviciu şi consumator, în scopul cumpărării acestuia4

                                                 
4 Dubois,  Pierre-Louis, Jolibert, A., Marketing, Vol. II, Cluj, Imprimeria  Ardealul, 1994, p. 351 

.  
G) Cadourile promoţionale sunt folosite atât ca mijloc de publicitate, cât şi ca 

mijloc de promovare a vânzărilor. 
H) Mostrele pot constitui elemente de promovare deosebit de eficace; atunci când 

sunt de bună calitate, sunt reprezentative pentru activitatea firmei şi sunt oferite gratuit cu 
o anumită selectivitate unor persoane fizice sau juridice. 
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Modalitãþi de dimensionare  
a curenþilor de mãrfuri,  
de cãlãtori ºi de vagoane 

Toader GHERASIM  

 Keywords: merchandise flow, traveller flow, train transport optimization 

 Abstract 
 The identification of the merchandise flows means to determine their edges 
(senders points and receivers ones), and dimensioning them is the operation by 
which one may establish the quantities of merchandise, regularly expressed in 
tones, that represent the content of each flow, respectively the operation of 
determining their level. If between the extremities of a flow one may circulate on 
several routes, by the identification operation one may also establish the precise 
orientation of the flow (indicating one or several intermediate points through which 
the flow should pass), and by the one of dimensioning one may determine the 
length of the flow. 
 
 În transporturi, prin curent de mărfuri (de călători sau de vagoane) se înţelege cantitatea de 
mărfuri (ori numărul de călători sau de vagoane) care se deplasează (sau urmează să se deplaseze) 
într-o perioadă determinată (zi, lună etc.), între două puncte, într-un singur sens. 
 La mărfurile prezentate la transport în cantităţi mari, curenţii de mărfuri se stabilesc separat 
pe fiecare marfă în parte. În celelalte cazuri, curenţii de mărfuri se stabilesc pe grupe de mărfuri cu 
caracteristici asemănătoare. 
 Identificarea curenţilor de mărfuri constă în determinarea extremităţilor acestora (a 
punctelor de expediţie şi a celor de destinaţie), iar dimensionarea lor este operaţiunea de stabilire a 
cantităţilor de mărfuri, exprimate, de regulă, în tone, care reprezintă conţinutul fiecărui curent în 
parte, respectiv, operaţiunea de determinare a nivelului acestora. Dacă între extremităţile unui 
curent se poate circula pe mai multe rute, prin operaţiunea de identificare se stabileşte şi orientarea 
precisă a acestuia (indicându-se unul sau mai multe puncte intermediare prin care trebuie să treacă 
curentul), iar prin cea de dimensionare se determină lungimea  curentului. 
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 Din cele prezentate, rezultă că orice curent de mărfuri se caracterizează prin: 
 extremităţi,  
 nivel,  
 orientare, 
 lungime.  

 Afirmaţia este valabilă şi pentru curenţii de călători şi de vagoane. 
 Identificarea şi dimensionarea curenţilor de mărfuri sunt operaţiuni relativ simple, având la 
bază informaţiile oferite de planificarea operativă, de contractele economice de prestaţii de transport 
pe căile ferate, respectiv, de scrisorile de trăsură care însoţesc expediţiile de mărfuri de orice fel. La 
acestea se adaugă datele rezultate din calculele de optimizare a transporturilor, date care ne indică 
curenţii de mărfuri care nu sunt recomandaţi pentru transporturile feroviare, urmând a fi preluaţi de 
transporturile auto, navale sau aeriene. 
 Rezultatele obţinute în urma acestor operaţiuni se pot prezenta sub forma unor tabele ale 
căror rânduri sunt afectate staţiilor de expediţie, coloanele fiind afectate staţiilor de destinaţie. 
 Notând cu Si ),1 ni = – staţiile de expediţie ( , cu Sd ),1 nj = – staţiile de destinaţie ( , cu m – 
denumirea mărfii sau grupei de mărfuri care formează un curent, cu qij – mărimea (nivelul) 
curentului de marfă delimitat de două staţii i şi j, cu Qi – suma curenţilor de mărfuri m care au ca 
punct de plecare staţia i şi cu Qj

Tabelul 1 Mărimile şi distribuţia curenţilor de marfă m 

 – suma curenţilor de mărfuri care au ca punct de destinaţie staţia j, 
configuraţia generală a curenţilor de mărfuri de un anumit gen se poate prezenta ca în Tabelul 1. 

  S
S

j S
i 

S1 S2 … 3 S Total m 

S  1 q q12 … 1e q Q1m 1 
S q2  21 q … 23 q Q2m 2 
S q3 q31  32 … q Q3m 3 
. 
. 
. 

     . 
. 
. 

S qn qn1 qn2 … n3 q Qnm n 
Total Q’ Q’1 Q’2 … 3 Q’ Q m 

 
 Pentru dimensionarea curenţilor de vagoane delimitaţi de aceleaşi staţii de expediţie şi de 
destinaţie, se pot întocmi situaţii centralizatoare cu mărimea şi distribuţia tuturor curenţilor de 
mărfuri.  
 În felul acesta, fiecare staţie feroviară are posibilitatea să cunoască care este cantitatea şi 
structura mărfurilor de expediat, respectiv, de primit într-o anumită perioadă de timp, programând şi 
organizând în mod corespunzător activităţile de desfăşurat. 
 În ceea ce priveşte transporturile de călători, identificarea şi dimensionarea curenţilor sunt 
operaţiuni ceva mai complicate, deoarece o bună parte din călătorii au un caracter aleator destul de 
pronunţat. De aceea, planificarea operativă ce-şi propune atingerea unor astfel de obiective trebuie 
să facă apel la un număr mai mare de surse de informaţii şi la un set mai nuanţat de metode şi 
tehnici de programare, majoritatea acestora bazându-se pe teoria regresiei şi corelaţiei, respectiv, pe 
teoria probabilităţilor. Se pot folosi în acest scop informaţiile statistice cu privire la tipul şi 
dimensiunile curenţilor de călători din perioadele similare din trecut, datele cu privire la evoluţia 
demografică, cele referitoare la dezvoltarea economico-socială a zonelor servite de căile ferate, cele 
rezultate din anchete socio-statistice, datele rezultate din cererile unităţilor economico-sociale sau 
ale populaţiei etc. 
 Odată stabiliţi curenţii de mărfuri şi de călători, dispunem de datele necesare dimensionării 
traficului. 
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 Traficul de mărfuri sau călători dintre două puncte (staţii) se determină însumând curenţii 
de mărfuri sau călători delimitaţi de acele puncte. 
 Curenţii de vagoane se determină în baza curenţilor de mărfuri şi de călători, exprimându-se 
în vagoane fizice sau vagoane convenţionale. 
 În principiu, mărimea unui curent de vagoane se stabileşte astfel: 

∑
∑∑ ==

uciivi

m

vf
ucvc

m

vc kpq
q

C
kq
q

C           ; , (1) 

în care: Cvc, Cvf – curentul de vagoane convenţionale, respectiv, de vagoane fizice; qvc – capacitatea 
de încărcare a unui vagon convenţional (tone); kuc – coeficientul de utilizare a capacităţii de 
încărcare a unui vagon convenţional; qm – nivelul unui curent de marfă m delimitat de două staţii 
feroviare (tone); qvi – capacitatea de încărcare a unui vagon cu i osii (tone); pi – proporţia 
vagoanelor cu i osii în parcul activ de vagoane; kuvi

 Curenţii de vagoane de călători se pot determina cu ajutorul unor relaţii similare. 

 – coeficientul de utilizare a capacităţii de 
încărcare a unui vagon cu i osii. 

 Dacă între două staţii date, curenţii de mărfuri nu sunt echilibraţi pe cele două sensuri de 
circulaţie, apar curenţi de vagoane goale. Notând cu i şi j staţiile între care apar, mărimile acestora 
se determină cu relaţia: 

s

m
ji

m
ij

vg q

qq
C

∑ ∑−
= , (2) 

în care: Cvg – curentul de vagoane goale; qs
 Minimizarea curenţilor de vagoane goale şi a parcursului neproductiv aferent acestora sunt 
chestiuni urmărite atât la nivel departamental, cât şi la nivel regional şi local. 

 – încărcătura medie statică a unui vagon (tone). 

 Spre deosebire de curenţii de mărfuri, curenţii de vagoane se caracterizează printr-o 
neuniformitate pe sensuri de circulaţie mai puţin pronunţată (chiar şi atunci când neuniformitatea 
curenţilor de mărfuri este mare), lucru care se explică tocmai prin existenţa curenţilor de vagoane 
goale. Aprecierea neuniformităţii pe sensuri a curenţilor de mărfuri, de călători sau de vagoane se 
face cu ajutorul unui coeficient de neuniformitate calculat ca un raport între mărimile curenţilor pe 
cele două sensuri, la numărătorul raportului luându-se, de regulă, curentul cel mai mare. 
 Dacă la mărimea curenţilor de mărfuri se adaugă şi tara vagoanelor, se obţin aşa-numiţii 
curenţi de bruto (Cb
 

): 

Cb = qm (1 + ket

în care: k

), (3) 

et
 O staţie feroviară dată are de-a face cu trei categorii distincte de curenţi (de mărfuri, 
vagoane etc.): 

 – coeficientul mediu de exploatare a tarei vagoanelor. 

 curenţi ce se nasc în acea staţie, în categoria acestora intrând curenţii care au ca punct de 
plecare (sau ca primă extremitate) staţia respectivă; 

 curenţi de tranzit, aceştia cuprinzând curenţii care au extremităţile situate în alte staţii, 
trecând doar prin acea staţie; 

 curenţi ce se sting în acea staţie, din această categorie făcând parte curenţii care au ca 
punct de destinaţie staţia respectivă. 

 Dacă ar fi să ne referim la curenţii de mărfuri şi am nota cu i staţiile de expediţie, cu j staţiile 
de destinaţie, cu k o anumită staţie pentru care se efectuează determinările, cu Cnk curenţii ce se 
nasc în staţia k, cu Csk curenţii ce se sting în staţia k, cu Ctk curenţii de tranzit prin staţia k, cu m 
mărfurile sau grupele de mărfuri care circulă într-un sens, cu m’ mărfurile sau grupele de mărfuri 
care circulă în sens opus, iar cu qm şi qm’ curenţii de mărfuri m şi m’, ştiind că numărul staţiilor de 
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pe o linie sau secţie de circulaţie este egală cu n (staţiile fiind amplasate în succesiunea: 1, 2, 3,…., 
n), mărimile totale ale celor trei categorii de curenţi de mărfuri se stabilesc astfel: 
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 Pentru exemplificare, vom considera o secţie de circulaţie pe care sunt amplasate 5 staţii 
feroviare. 
 

  S1  S2  S3  S4  S
  *  *  *  *  * 

5 

 Corespunzător staţiei S3

)()( 323135343
aaaa

n qqqqC +++=

 şi unei grupe de mărfuri a, curenţii de astfel de mărfuri care se 
nasc, care tranzitează şi care se sting în această staţie se vor determina astfel: 

,  (7) 
)()( 534323133

aaaa
S qqqqC +++= , (8) 

)()()()( 52514241252415143
aaaaaaaa

t qqqqqqqqC +++++++= , (9) 

 În cazul staţiilor nod de cale ferată, relaţiile prezentate vor servi la efectuarea determinărilor 
pentru fiecare linie de întâlnire în parte. 
 Corespunzător celorlalţi curenţi (de călători, de vagoane etc.), determinările de acest gen au 
la bază relaţii similare. 
 Gruparea curenţilor pe cele trei mari categorii prezintă o importanţă deosebită atât în 
determinarea volumului de activităţi de la nivelul fiecărei staţii, cât şi în organizarea circulaţiei 
trenurilor. 
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Abstract: 
The improvement of the living standards and of life quality constitutes an 

essential objective for the policy of each constitutional state – also stipulated in the 
Chart of fundamental rights of European Union and, then, in the European 
Constitution. 

Speaking of social management, we mustn’t take into account only the active 
measures of labour market development – by creating new jobs, but also the 
increase of work quality – by personnel training programs that cope with the 
competition in the European Union. 

In this way, the Government should promote a more flexible legislation, 
adjusted to the European one, that should clearly state the competences of each 
institution, that should eliminate ambiguities and parallelisms (yet respecting the 
principle of subsidiarity) and that should allow the efficient and realistic utilization 
of public funds (internal and European funds). 

The modern social management doesn’t mean the passive grant for the 
disadvantaged persons, but, the creation of an institutional and functional 
framework for these persons to actively take part into training programs, so as to 
promote new efficient activities and to grow the occupied labour force ratio in 
economy. 

 
Articolul 22 din „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului“, adoptată la Convenţia 

Europeană asupra drepturilor omului, din 1950, la Strasbourg, stabileşte că orice persoană, în 
calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitate (protecţie) socială, în funcţie de 
resursele fiecărei ţări, pentru realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile 
pentru libera dezvoltare a personalităţii sale. 

Totodată, Constituţia României prevede dreptul fiecărui membru al societăţii la protecţie 
socială, atunci când acesta se află în situaţie critică, fără să o poată depăşi prin eforturi proprii. 
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Ideile din Declaraţia Universală au fost reformulate în „Carta drepturilor fundamentale ale 
Uniunii Europene“, semnată la 7 decembrie 2000, la Nisa, şi, apoi, de Constituţia Europeană, 
însumând într-un singur document, întreaga arie a drepturilor, şi anume: drepturile civile, politice, 
economice şi sociale. 

Unul din obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene, îl constituie „Creşterea nivelului 
de trai şi a calităţii vieţii“ - obiectiv predominant faţă de celelalte, deoarece acestea ar fi lipsite de 
valoare, ca obiective în sine, dacă s-ar ignora scopul performanţelor comunitare, şi anume, creşterea 
continuă a standardului de viaţă al cetăţeanului european. 

Deşi societatea civilă europeană este deja o piaţă, ea nu este o „societate subiectivă“, un 
spaţiu cotidian unde fiecare cetăţean să se simtă „ca acasă“ - decât pentru o minoritate de europeni. 
Chiar dacă Uniunea Europeană a fost concepută pentru a evita diferendele dintre state, totuşi, există 
două tipuri de conflicte care preocupă actorii politici de pe scena europeană: naţionalitatea şi 
identitatea ideologică. 

În măsura în care identitatea naţională rămâne principalul vector de identificare civică, 
aceste conflicte care opun naţiunile în cadrul instituţiilor europene vor subzista, dar vor putea fi 
depăşite atâta timp cât nu degenerează în conflicte xenofobe. 

Vorbind despre managementul social, nu trebuie să ne gândim doar la măsurile pasive de 
protecţie socială, ci şi la politica statului privind măsuri active de dezvoltare a pieţei muncii, prin 
crearea de noi locuri de muncă, de creştere a calităţii muncii, prin programe de perfecţionare a 
personalului, inclusiv prin intermediul Bursei speciale „Guvernul României“ pentru pregătirea 
viitorilor funcţionari publici. 

Sistemul naţional de protecţie socială cuprinde patru subsisteme: 
a) asigurările pentru şomaj; 
b) asigurările de sănătate; 
c) asigurările pentru pensii (pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă, pensia de 
invaliditate, pensia de urmaş etc.); 
d) asistenţa socială. 

Primele trei subsisteme ale sistemului naţional de protecţie socială au la bază contribuţiile 
obligatorii ale angajatorilor şi angajaţilor, care constituie şi alimentează lunar fondurile destinate 
funcţionării lor. 

Subsistemul asistenţei sociale nu este organizat unitar, existând o serie de paralelisme la 
nivel central şi local (inclusiv judeţean), fapt ce generează un perpetuu conflict de interese şi o 
insuficientă finanţare a activităţilor atât din bugetul de stat, cât şi de la bugetele locale. În ultimii 
ani, la finanţarea programelor a contribuit şi societatea civilă, prin donaţii şi sponsorizări. 

Sub titulatura de asistenţă socială sunt cuprinse o multitudine de acţiuni întreprinse de 
societate pentru ocrotirea şi susţinerea materială a familiilor şi a persoanelor în vârstă şi fără 
venituri, a familiilor sărace cu mulţi copii, a persoanelor cu handicap, a invalizilor, a copiilor străzii 
şi a altor persoane defavorizate. 

Dintre formele de ajutoare amintim: 
a) alocaţia de stat pentru copii în vârstă de până la 16 ani sau 18 ani, dacă urmează o formă 

de învăţământ; 
b) ajutor social pentru familiile cu mai mulţi copii; 
c) indemnizaţia de naştere, care se acordă pentru fiecare copil născut, începând cu cel de-al 

doilea până la cel de-al patrulea inclusiv; 
d) persoanele cu handicap, care primesc o indemnizaţie lunară de 50% din salariul minim 

brut pe economie; 
e) servicii sociale organizate, sub diferite forme, în plan local pentru persoanele vârstnice 

defavorizate (cămine de bătrâni, cantine sociale etc.); 
f) servicii sociale de ocrotire a minorilor şi a persoanelor mature cu handicap în instituţii specializate. 
Unele din acţiunile de mai sus, de la pct. a), b), c) sunt monitorizate de primării, dar sunt 

plătite din bugetul asigurărilor sociale, prin serviciile de specialitate la nivel local. Celelalte acţiuni, 
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de la pct. d)-f) sunt monitorizate şi finanţate din bugetele judeţene şi locale, prin completare uneori, 
de la bugetul de stat. 

În aceste condiţii, funcţionarea serviciilor sociale este destul de greoaie şi confuză, dând 
naştere la diverse interpretări privind răspunderea juridică şi finanţarea, iar în final, constatându-se 
o rezolvare parţială  a problemelor, de slabă calitate şi fără profesionalism. 

De remarcat faptul că guvernele ţărilor europene au început să renunţe treptat la prestaţiile 
băneşti cu caracter universal (alocaţii şi ajutoare sociale), care reprezentau venituri complementare 
la salarii, pensii modeste şi ajutoare de şomaj, îndreptându-şi atenţia spre acordarea de servicii 
sociale la care au acces persoanele aflate în dificultate. 

Acest nou mod de abordare a problematicii sociale a condus la satisfacerea operativă a 
nevoilor individuale primare cu costuri mai reduse, la asigurarea coeziunii sociale şi la integrarea 
serviciilor sociale comunitare în condiţiile de viaţă ale celor asistaţi. 

În aceste condiţii, fondurile dirijate de la bugetul central sau prin programe Phare sau de la 
Banca Mondială, trebuie să fie utilizate cu mare eficienţă de către administraţia publică locală - 
pentru care, asemenea programe, trebuie să constituie o prioritate civică. 

Ne trebuie specialişti, dar şi oameni politici ancoraţi în realitatea europeană, cu un înalt 
spirit civic şi dornici de a rezolva problemele comunităţii. 

Aceste servicii sociale trebuie descentralizate în totalitate la nivelul administraţiei locale, 
care, pe lângă abilităţile necesare ce trebuie prevăzute clar într-o singură lege, să primească şi 
fondurile necesare prevăzute anual prin legea bugetului, indiferent dacă aceste fonduri sunt 
transferate de la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat. Este necesară această 
precizare deoarece bugetele locale nu pot asigura din resurse proprii întreaga finanţare a serviciilor sociale. 

Totodată, s-ar elimina paralelismele, s-ar stabili competenţe şi răspunderi clare, iar calitatea 
serviciilor ar creşte. 

De asemenea, guvernul trebuie să aibă în vedere şi finalitatea acestor servicii. De exemplu, 
copiii asistaţi în centrele sociale, atunci când ajung la majorat şi, ca urmare, sunt scoşi din 
programul special de asistenţă socială, rămân tot în zona persoanelor defavorizate, pentru că, în 
majoritate, nu găsesc de lucru, fiind asimilaţi şomerilor. 

Din această cauză, guvernul va trebui să prevadă prin Programul de aderare la Uniunea 
Europeană, posibilitatea finanţării prin fonduri Phare a unor activităţi de prestări de servicii, în care 
să fie atraşi tinerii ce au trecut prin acest program de asistenţă socială. 

Nu trebuie uitat faptul că sistemele de servicii sociale sunt influenţate de un complex de 
factori, printre care menţionăm: 

a) istoria ţărilor în care s-au dezvoltat, şi anume: nivelul de cultură, de tradiţii şi 
mentalitatea populaţiei în legătură cu sprijinirea persoanelor aflate în nevoie; 

b) deciziile politice luate în plan social privind gradul de implicare în susţinerea financiară 
reală de la nivel central; 

c) gradul de definire a responsabilităţilor şi descentralizarea acestora; 
d) relaţiile între biserică şi stat; 
e) gradul de cooperare între sectorul public şi cel privat etc. 
Dezechilibrele economice şi nevoia socială sunt doi factori importanţi, de care, orice guvern 

trebuie să ţină cont în programul de guvernare, deoarece, la rândul lor, influenţează alţi factori, cum 
ar fi: 

1) îmbătrânirea populaţiei şi creşterea numărului persoanelor vârstnice care necesită 
îngrijire; 

2) diminuarea populaţiei active care, prin contribuţii lunare plătite de angajatori şi angajaţi 
susţine finanţarea şi perpetuarea sistemelor de protecţie socială, în general; 

3) scăderea veniturilor familiale şi încadrarea în muncă a femeilor, care au un rol important 
în îngrijirea copiilor şi vârstnicilor; 

4) creşterea costurilor cu susţinerea acţiunilor sociale; 
5) instalarea sărăciei, ca urmare a polarizării avuţiei şi scăderea bunăstării la un număr 

important de familii, în contextul restricţiilor bugetare. 
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În legătură cu politica socială a guvernului pe anul 2005, vom face câteva referiri la bugetul 
asigurărilor sociale. 

Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate 
încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit Legii nr. 19/2000, modificată, se 
stabileşte, în anul 2005, la nivelul salariului minim brut pe ţară, de 3.100.000 lei, deşi prin 
Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional încheiat între patronatele şi sindicatele 
reprezentative s-a stabilit un salariu de bază minim de 3.300.000 lei, pentru un program complet de 
lucru de 170 de ore în medie pe lună, şi, un salariu orar minim de 19.412 lei/oră. 

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2005 este de 9.211.000 lei. 

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte astfel: 
a) în cazul asiguratului sau pensionarului       - 9.400.000 lei; 
b) în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului - 4.700.000 lei. 

 Pentru anul 2005, cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc astfel: 
1) pentru condiţii normale de muncă 31,5%; 
2) pentru condiţii deosebite de muncă 36,5%; 
3) pentru condiţii speciale de muncă  41,5%. 
Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate de asiguraţi pe anul 2005 este de 

9,5%, indiferent de condiţiile de muncă. 
În sistemul public sunt asiguraţi obligatorii (potrivit art. 5 din Legea 19/2000), prin efectul legii: 
I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi 

funcţionarii publici; 
II persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în 

cadrul activităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii 
cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt 
asimilate cu persoanele de la pct. I. 

Contribuţia pentru asigurările de şomaj aferentă anului 2005 se stabileşte astfel: 
a) contribuţia datorată de angajatori 3% 
b) contribuţia individuală 1% 
c) contribuţia datorată de persoanele asigurate, în baza contractului de asigurare pentru 

şomaj (libera iniţiativă, activităţi independente)  4% 
Cota contribuţiei pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de 

angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare (care n-au calitatea 
de angajat), se stabileşte în funcţie de riscuri, pe sectoare economice, între limitele de 0,5% şi 4%, 
conform H.G. nr. 2269 din 2004 (Monitorul Oficial nr. 5/4.01.2005). 

Modificarea asigurărilor pentru şomaj a fost realizată prin Legea 76/2002, modificată prin 
Legea 580/2004 - Monitorul Oficial nr. 1214/17.12.2004. 

Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 
iniţierea unei afaceri se acordă gratuit: 

a) persoanelor prevăzute la art. 16 din lege, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care 
se află în căutarea unui loc de muncă, adică: 

- şomerii; 
- persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea instituţiei de 
învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar; 
- persoanele care ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; 
- persoanele care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă legală de protecţie 
internaţională; 
- persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din 
detenţie etc.; 
b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj, o singură 

dată, pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat; 
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c) studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile Legii nr. 76/2002. 

I. Facilităţile de care beneficiază angajatorii care încadrează în muncă, pe durată 
nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau absolvenţi din rândul persoanelor cu 
handicap, primesc anual un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate şi 
virate de angajatori pentru aceste persoane, cu condiţia menţinerii raporturilor de muncă sau de 
serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii. 

Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege: 
1) contribuţia de asigurări sociale (22%, 27%, 32%); 
2) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,5-4%); 
3) contribuţia de asigurări sociale de sănătate (7%); 
4) contribuţia de asigurări pentru şomaj (3%). 
II. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de 

peste 45 de ani sau şomeri întreţinători unici de familie, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, 
pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de bază minim pe 
ţară în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. 

III. Persoanele care locuiesc la o distanţă mai mare de 50 de km de locul de muncă. 
IV. Acordarea de credite în condiţii avantajoase din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru 

crearea de noi locuri de muncă, prin înfiinţarea sau dezvoltarea de IMM-uri, unităţi cooperatiste, 
asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate. 

Creditele se acordă astfel: 
a) în baza unor proiecte de fezabilitate; 
b) proporţional cu numărul locurilor de muncă ce vor fi create; 
c) pentru o perioadă de cel mult 3 ani, inclusiv perioade de graţie de maxim 6 luni (pentru investiţii); 
d) pentru un an, pentru asigurarea producţiei; 
e) cu o dobândă de 50% din dobânda BNR; 
f) în judeţele în care rata medie anuală a şomajului este mai mare decât rata medie anuală a 

şomajului pe ţară (comunicată de ANOF), creditele se acordă în anul calendaristic următor cu o 
dobândă de 25% din dobânda BNR. Tot aici se încadrează şi persoanele în vârstă de până la 30 de 
ani care au statut de student pentru prima dată la cursurile de zi (de stat sau privat). 

În cazul creditelor acordate în condiţii avantajoase, contribuţia beneficiarului trebuie să fie 
de cel puţin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus. 

Tot ca măsură de protecţie socială activă din partea statului, menţionăm ajutorul de stat 
acordat pentru instruirea angajaţilor şi pentru ocuparea forţei de muncă. 

Condiţia este ca acest ajutor să nu fie acordat în sectoarele în care există o 
supradimensionare a capacităţilor şi să fie în concordanţă cu legislaţia europeană. Acest lucru va fi 
necesar ca urmare a impactului ce-l vor avea măsurile de integrare europeană asupra industriei româneşti. 

Piaţa internă trebuie să constituie un prim pas prin care întreprinzătorii pot deveni mai 
competitivi şi mai internaţionali, până în momentul aderării la Uniunea Europeană. 

Este foarte important să se cultive, să se consolideze şi să se menţină un mediu de afaceri 
favorabil, la care industria va trebui să se adapteze în mod constant şi susţinut. 

În acest fel, orientarea progresivă a resurselor către cerere va sta la baza modificărilor 
structurale, către afaceri mai productive, mai viabile şi mai transparente, ca răspuns la semnalele pieţei. 

Este necesară o abordare deschisă a pieţelor (atât interne, cât şi externe), pentru o alocare 
optimă a resurselor, fără de care, nu pot fi obţinute beneficiile competiţiei şi specializării. 

Ţinând cont de aceste orientări, Consiliul Concurenţei a emis două regulamente care prevăd 
instrucţiuni privind ajutorul acordat de stat pentru pregătirea forţei de muncă, în vederea integrării. 

1) Prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat pentru pregătire profesională sunt, în principal: 
a) ajutorul se adresează persoanelor angajate, nu şomerilor sau altor categorii; 
b) sunt stabilite plafoane maxime: 
- pentru instruirea profesională specifică, 35% în cazul întreprinderilor mari, 45% în cazul 

IMM-urilor, cu posibilitatea de creştere cu 10% în cazul „lucrătorilor dezavantajaţi“ (persoane sub 
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25 de ani care nu au mai avut un loc de muncă plătit până acum, imigranţi, persoane cu handicap, 
persoane care nu au avut loc de muncă timp de 12 luni consecutiv, aflate în primele şase luni de la 
angajare etc.); 

- pentru instruire profesională generală, 60% în cazul întreprinderilor mari şi 80% în cazul 
IMM-urilor, cu aceeaşi posibilitate de creştere cu 10% pentru „lucrătorii dezavantajaţi“; 

- în transporturile maritime, cu respectarea anumitor condiţii, poate ajunge la 100%. 
2. Ajutorul pentru ocuparea forţei de muncă are în vedere două concepte: 
a) ajutor pentru crearea de locuri de muncă; 
b) ajutor pentru menţinerea locurilor de muncă. 
Aceste două categorii de ajutoare nu sunt legate de realizarea de investiţii, nu stabileşte o 

intensitate a ajutorului, dar oferă o serie de criterii calitative, dintre care: 
a) ajutorul trebuie să fie temporar; 
b) suma alocată fiecărui angajat trebuie justificată; 
c) suma nu trebuie să fie mai mare decât ceea ce este necesar pentru menţinerea sau crearea 

locului de muncă. 
3. Alte forme de ajutor de stat: 
a) ajutor pentru cercetare şi dezvoltare, conform Regulamentului privind ajutorul de stat 

pentru cercetare şi dezvoltare; 
b) ajutor pentru proiecte mari de investiţii, în condiţiile prevăzute în Regulamentul 

multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii; 
c) ajutor sub forma garanţiilor, în condiţiile prevăzute în Instrucţiunile privind ajutorul de 

stat acordat sub forma garanţiilor; 
d) ajutor cu respectarea dispoziţiilor Instrucţiunilor privind ajutorul de stat şi capitalul de risc; 
e) ajutor cu respectarea dispoziţiilor Instrucţiunilor privind vânzările de terenuri şi/sau 

clădiri de către autorităţile publice. 
Programul de pregătire a forţei de muncă are în vedere o serie de reguli sectoriale, aplicabile 

economiei româneşti, şi anume: 
1) Sectoarele sensibile - siderurgia şi industria carboniferă, sectorul fibrelor sintetice, 

industriei auto şi a construcţiilor navale. 
În aceste sectoare, se aplică reguli mai restrictive, în sensul că investiţiile care duc la 

creşterea capacităţilor sunt sever limitate sau chiar interzise. În unele cazuri, ajutorul este permis 
numai dacă va conduce la reducerea capacităţilor; 

2) Agricultură, pescuit şi piscicultură 
Ajutoarele acordate acestor sectoare nu intră sub incidenţa Politicii în domeniul concurenţei, 

fiind reglementate de Politica agricolă comună şi Politica în domeniul pescuitului. 
Tot pe linia pregătirii profesionale, însă în domeniul administraţiei publice, guvernul a 

prevăzut un program pentru viitoarea perioadă, numit Bursa specială. 
1. Proiectul Bursa Specială „Guvernul României“ a fost conceput pentru a răspunde unei 

nevoi reale a societăţii româneşti - nevoia de profesionalizare a corpului funcţionarilor publici. 
Instituit prin Legea 157/2004, programul, finanţat în principal de Guvern, este derulat pe 

baza unui acord de parteneriat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Reprezentanţa în România a 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), instituţie a cărei implicare conferă 
credibilitate întregului proces. 

Obiective ale programului: 
1. Să ofere tinerilor români de elită şansa de a se perfecţiona la universităţi de prestigiu din 

întreaga lume; 
2. Să sprijine procesul de reformă a administraţiei româneşti, prin profesionalizarea 

corpului funcţionarilor publici; 
3. Să acţioneze împotriva fenomenului „exodul creierelor“, prin investiţia în capital intelectual. 
Pentru selecţia beneficiarilor programului şi, mai ales, pentru gestionarea carierei lor 

ulterioare, s-a constituit Comisia pentru Managerii Publici formată din: 
- membri ai Guvernului, 
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- înalţi funcţionari publici, 
- reprezentanţi ai sindicatelor, ai patronatelor, 
- reprezentanţi ai mediului academic, 
- reprezentanţi ai mass-media. 
De asemenea, a fost înfiinţată o Unitate de Implementare a Proiectului, care asigură execuţia 

tuturor activităţilor legate de program (Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, Camerele 17, 18 şi 19; pe 
Internet la adresa: www.burseguvern.ro). 

Oferta Guvernului către beneficiari: 
a) posibilitatea de a opta pentru un tip de studii (universitare, masterat sau doctorat); 
b) posibilitatea de a alege un domeniu: economie, drept, studii europene, relaţii publice şi 

comunicare, administraţie publică, diplomaţie, studii politice, relaţii internaţionale, inginerie, 
educaţie, agricultură, apărare naţională, ordine publică, sociologie etc.; 

c) burse în valută, pe tip de studii şi în cuantum după cum urmează: 
1. studii universitare, în limita maximă de 30.000 euro/an de studiu; 
2. studii de masterat, în limita maximă de 35.000 euro/an de studiu; 
3. studii de doctorat, în limita maximă de 20.000 euro/an de studiu; 
d) acoperirea cheltuielilor aferente stagiilor de studii în străinătate - cazare, masă, asigurare 

de sănătate şi un transport internaţional anual cu avionul dus-întors, la clasa economic, în limita 
maximă de 1.000 euro/lună, cu un maxim anual de 10.000 euro; 

e) consiliere de specialitate pe toată perioada Concursului Naţional, precum şi pe parcursul 
derulării contractului; 

f) repartizarea pe o funcţie publică de conducere sau răspundere, corespunzătoare 
categoriei managerilor publici, la întoarcerea în ţară. 

Obligaţiile beneficiarului: 
1. să fie cetăţean român, să aibă cel mult 35 de ani la data stabilită ca termen de depunere a 

dosarelor şi să îndeplinească condiţiile de studiu prevăzute de lege; 
2. să respecte Regulamentul Concursului Naţional; 
3. să obţină pe perioada studiilor cel puţin calificativul „Bine“, conform Standardelor de 

performanţă aprobate de Comisia pentru Managerii Publici; 
4. să revină în ţară în maximum o lună de la data finalizării studiilor; 
5. angajament scris de a desfăşura, ulterior o activitate în cadrul instituţiilor publice, în ţară 

sau în străinătate (ca reprezentant al statului român), în condiţiile legii (pe baza repartizării Comisiei, 
pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani, în funcţie de perioada de şcolarizare acoperită cu bursă); 

6. să suporte penalizările stabilite de lege în cazul în care nu-şi îndeplinesc obligaţiile 
asumate prin contract. 
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Metode statistice în studiul pieþei 
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Abstract 
Marketing activity analysis competitive market opportunities, targeting studies, marketing strategies 

and programs elaboration and marketing effort implementing and control. Managers take important 
decisions on new products launching, retraction the unseccessfull products, modifying their proprieties for 
sales increase, choosing the efficient promotion means, with maximum target impact, using the accurate 
statistical procedures. 

1. Rolul cercetărilor de piaţă 

În afaceri, ca şi în viaţă, nu se poate obţine succesul fără a cunoaşte mediul, piaţa şi 
clientela. Pentru a le cunoaşte, fie că este vorba de un puternic grup industrial, fie un butic, 
trebuie realizate cercetări de marketing, studiate piaţa, clientela, utilizatorul, consumatorul, 
concurenţa, trebuie făcute prognoze şi evaluată conjunctura. Cheia potrivită pentru o 
cercetare de marketing eficace nu este nici tehnica folosită, nici marea cantitate de date, ci 
controlul imediat al informaţiilor utile. Preferinţele clienţilor şi manevrele concurenţilor se 
schimbă continuu. Accesul rapid şi simplu la decizie este primul lucru care contează cu 
adevărat. Oricum, nu se va şti niciodată totul despre o anumită problemă. Dacă se pierde 
prea mult timp cu culegerea şi prelucrarea datelor, este posibil ca cercetarea să devină inutilă.  

Cercetarea de marketing nu este o ştiinţă exactă şi, nici pe departe, una perfectă, 
infailibilă. Ea lucrează cu oamenii, cu nevoile, dorinţele, mofturile lor, toate în permanentă 
schimbare, aflate mereu sub influenţa a sute de factori. Adună faptele într-un mod 
sistematic, ordonat, obiectiv, dar şi intuitiv totodată. Se preocupă de starea reală şi nu de 
cea ideală, pe care o imaginăm sau o dorim. Studiul pieţei arată ce doresc oamenii să 
cumpere, să consume, să folosească. Nu-i destul să cercetezi nevoile, ci şi dorinţele şi 
aspiraţiile oamenilor. Prin toate acestea, cercetarea de marketing găseşte drumul cel mai 
scurt către client şi reduce riscul deciziilor. 

„Putem numi cercetare de marketing orice procedură de investigare a mediului de 
afaceri a firmelor şi oamenilor care cumpără sau ar putea să cumpere produsele şi 
serviciile pe care le oferim acum sau în viitor.“ 1

                                                 
1 Prutianu, Ştefan, ş.a., Cercetare de marketing, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, pag. 63 

 



Managem
ent ºi m

arketing 
Metode statistice în studiul pieţei 81  

Cercetarea de marketing priveşte procesul de investigare, culegere, filtrare, 
prelucrare, analiză, interpretare, exploatare şi difuzare de informaţii care descriu o situaţie 
de marketing, în scopul fundamentării unei decizii. 

2. Cercetarea de marketing şi statistica – interferenţe 

Ca metodă, statistica a câştigat în timp un loc important printre metodele ştiinţelor 
fundamentale. Astăzi, toate disciplinele ştiinţifice care investighează fenomene de masă 
apelează la metoda statistică pentru descoperirea legilor proprii domeniului lor de studiu, a 
permanenţelor şi tendinţelor care se pot constitui ca elemente de previziune. 2

Fiecare dintre criteriile de diferenţiere este o variabilă, adică o entitate care ia 
diferite valori pentru componenţii colectivităţii. Mulţimea valorilor înregistrate pentru o 
caracteristică particulară constituie distribuţia variabilei respective. Fiecare variabilă are o 
distribuţie specifică pentru o populaţie dată. 

 
În condiţiile în care ritmul dezvoltării şi evoluţiei societăţii moderne a imprimat un 

caracter de masă fenomenelor din domeniul tehnic, economic, social, metoda statistică a 
devenit un instrument indispensabil de cunoaştere.  

Caracterul de masă şi variabilitatea unor astfel de fenomene, sub acţiunea factorilor 
conjuncturali nu permit cercetarea lor pe baza experienţei, în condiţii deterministe, care să 
asigure o cunoaştere precisă a lor.  

Metoda statistică ne conduce la concluzii probabile, nu absolut sigure. Nu permite 
să se afirme certitudinea, ci să se cerceteze limitele de incertitudine. Prin statistică se 
calculează aceste limite şi se elaborează probabilitatea de reapariţie a evenimentelor 
considerate. Folosirea statisticii, în calitate de metodă de cercetare, de către alte ştiinţe, în 
special, de ştiinţa economică prin marketing, se fundamentează tocmai pe această 
posibilitate oferită de metoda sa particulară, de a descoperi legile de manifestare a 
fenomenelor de masă, care se desfăşoară în condiţii de incertitudine, pe baza frecvenţei şi 
regularităţii cu care aceste evenimente au apărut în trecut. 

Exemple de interferenţă a marketingului cu metodele statistice pot fi furnizate prin 
rapoartele de cercetare realizate cu scopul de cunoaştere cât mai exactă a pieţei 
potenţiale a unui produs/serviciu, a concurenţilor şi a celor mai potrivite metode de 
promovare. 

Metodele statistice pot fi diferenţiate în metode descriptive şi metode inferenţiale, 
apărute cronologic în această ordine. 

Statistica descriptivă include metodele de caracterizare a faptelor, a fenomenelor 
şi a conjuncturilor. Această situaţie este exprimată în principal prin valori numerice însoţite 
sau nu de reprezentări grafice adecvate.  

3

Statistica inferenţială grupează acele metode şi tehnici de estimare a 
caracteristicilor unei populaţii statistice din observaţii efectuate asupra unei submulţimi de 
componenţi ai populaţiei. Submulţimea utilizată este denumită eşantion. Dacă eşantionul 
este corect selectat şi sunt utilizate proceduri adecvate de derivare a rezultatelor, vom 
obţine o descriere suficient de exactă a întregii populaţii statistice. Se impune totuşi 
menţinerea unei diferenţieri între caracteristicile unui eşantion şi cele ale întregii populaţii 
statistice. Dacă în cadrul populaţiei este vorba de parametri (valori fixe existente la un 
moment dat) în cadrul eşantionului este vorba de estimaţii (sau statistici). Atât în 
cercetările moderne, cât şi în practica actuală a instituţiilor, tehnicile de inferenţă statistică 
au o utilizare preponderentă faţă de cele descriptive. Unele tehnici au devenit atât de 
rafinate încât erorile sunt substanţial diminuate, fapt care permite ca, pe baza studierii 

 

                                                 
2 Jaba, Elisabeta, Grama, Ana, Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, 2004, pag. 48 
3 Valentin Clocotici, Aurel Stan, Statistică aplicată în psihologie, Editura Polirom, 2001, pag. 10 
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unor eşantioane de volum mic, să fie adoptate decizii de mare responsabilitate socială şi 
economică.  

Inferenţa statistică implică trei distribuţii asociate caracteristicii studiate: 
 distribuţia populaţiei, 
 distribuţia de sondaj, 
 distribuţia eşantionului. 

3. Metode statistice descriptive utilizate în practica studiului de piaţă 

Indicatorii formei distribuţiei 
Media este utilizată în scopul caracterizării succinte a unei serii statistice ce 

determină o valoare reprezentativă, în jurul căreia are loc o tendinţă de concentrare a 
nivelurilor individuale ale caracteristicii. Esenţa mărimilor medii constă în faptul că ele 
caracterizează într-o singură şi sintetică expresie ceea ce este tipic şi reprezentativ în 
cadrul unei colectivităţi statistice sub aspectul unei caracteristici date. 

Modul (dominanta) este varianta caracteristicii cea mai frecvent observată într-o 
distribuţie, adică valoarea care corespunde frecvenţei dominante. 

Mediana este valoarea caracteristicii, ordonate crescător sau descrescător, care 
are proprietatea ca numărul valorilor individuale mai mici decât ea, să fie egal cu numărul 
valorilor mai mari decât ea, fiind valoarea centrală a unei serii ordonate, care împarte seria 
în două părţi egale. 

Cuantilele sunt variante ale mărimii de poziţie, alături de mediană, şi împart 
numărul nivelurilor individuale n ale unei variabile ordonate crescător într-un număr p de 
părţi egale cu n/k. Aceste mărimi se numesc cuantile şi se determină în mod asemănător 
cu mediana. 

Mediala este indicatorul de poziţie egal cu acel nivel al caracteristicii (xi) care 
împarte suma termenilor seriei xifi

Frecvenţele sunt şirurile de valori dintr-o serie, exprimate fie sub forma indicatorilor 
absoluţi, fie sub forma indicatorilor derivaţi. Astfel, pentru şirul frecvenţei poate fi folosit fie 
efectivul (n

 în două părţi egale. 

i

Corelaţia bivariată măsoară intensitatea legăturii dintre două variabile sau ranguri – 
este metodă  în statistica descriptivă, întrucât ea descrie ce se petrece într-un grup de 
rezultate, „cine cu cine merg împreună“, dar nu arată o relaţie cauzală. Coeficientul de 
corelaţie pearson măsoară intensitatea unei legături liniare între două variabile cantitative. 
Valorile coeficientului nu sunt exprimate în unităţi ale datelor, ci în şiruri de la –1 la +1, astfel: 

), reprezentând frecvenţa absolută, fie ponderea corespunzătoare, 
reprezentând frecvenţa relativă. 

 -1 arată existenţa unei legături perfecte şi invers proporţională între variabile, 
 0 arată independenţa totală a variabilelor, 
 +1 indică existenţa unei legături perfecte şi direct proporţionale între variabile. 

4. Statistică inferenţială 

Inferenţa statistică sau statistica inductivă se referă la procesul prin care se 
estimează parametrii unei populaţii, pe baza valorilor statistice ale eşantionului. Pentru 
aceasta este necesar ca investigaţia empirică să fie bazată pe o eşantionare corectă, 
adică pe acea tehnică prin care dintr-o populaţie este extrasă – în anumite condiţii – o 
parte, prin analiza căreia pot fi obţinute informaţii generalizabile la nivelul întregii populaţii.  

Inferenţa statistică se poate pune în următorii termeni: „în ce măsură valorile de 
sondaj, adică indicatorii eşantionului, reflectă fidel parametrii, adică indicatorii întregii 
populaţii din care a fost selectat eşantionul“. Inferenţa statistică se bazează pe proprietăţile 
distribuţiei normale, pe erorile probabile ş.a. pentru a explica modul în care parametrul 
populaţiei (media, mediana ş.a.) este aşteptat să fie cuprins într-un interval de încredere 
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format din valoarea de sondaj căreia i se scade sau i se adaugă o anumită valoare ce 
reprezintă eroarea maximă acceptată. 

5. Metode statistice inferenţiale utilizate în practica studiului de piaţă 

Teste statistice 
Testele de concordanţă se referă la potrivirea, concordanţa dintre valorile 

calculate în eşantion şi valorile parametrilor respectivi din populaţia statistică (valori 
cunoscute sau presupuse), altfel spus, cât de mult poate să se abată o valoare calculată 
dintr-un eşantion de la valoarea presupusă în cadrul întregii populaţii pentru a putea 
considera că are loc o nepotrivire între cele două valori.  

Testele de concordanţă sunt clasificate în teste pentru variabile continue şi teste 
pentru variabile discrete (nominale sau ordinale). Primele sunt, de regulă, teste 
parametrice, celelalte fiind neparametrice.  

 Testul erorii standard a mediei; 
 Testul  Student; 
 Testul erorii standard a unei proporţii; 
 Testul Kolmogorov-Smirnov (K-S); 
 Testul de concordanţă hi pătrat. 
Testele de comparare se bazează pe compararea datelor de sondaj care aparţin 

celor două eşantioane. Diferenţele dintre cele două eşantioane se pot datora diferenţelor 
dintre populaţii şi/sau diferenţelor de sondaj dintre eşantioane. Astfel, pot fi utilizate 
testele: 

 testul F; 
 testul Student pentru eşantioane independente, abateri standard egale; 
 testul Student pentru eşantioane independente, abateri standard inegale; 
 testul Z pentru eşantioane independente; 
 testul Student pentru eşantioane cu date perechi; 
 testul Mann-Whitney (U). 
Teste parametrice 
Instrumentele software pun la dispoziţie testele t care testează ipotezele despre 

mediile variabilelor cantitative. Astfel, se testează dacă: 
 media unei singure variabile pentru subiecţii unui eşantion diferă de cea a altui 

eşantion (Independent Samples T Test); 
 media diferenţelor dintre două variabile diferă de 0 (Paired T Test); 
 media unei variabile unice diferă de o valoare ipotetică (One Sample T Test). 
Fiecare ipoteză este o declaraţie sau o presupunere despre parametrii unei 

populaţii. De remarcat că, de obicei, ipoteza nulă este astfel stabilită încât să se vadă dacă 
poate fi respinsă. Spre exemplu, în statistică presupunerea că acuzatul nu este vinovat 
este ipoteza nulă. Criminalul este presupus vinovat doar dacă vina lui este stabilită mai 
presus de orice îndoială. 

One-Way ANOVA se foloseşte în foarte multe domenii, pentru a determina dacă 
există sau nu legături între 2 variabile. Exemplu: 

Efectul vârstei asupra memoriei: 
 sunt alese 3 grupuri a câte 5 subiecţi în funcţie de vârstă (10 ani, 21 de ani, 75 

de ani);  
 fiecărei persoane îi este arătată o listă cu 20 de cuvinte;  
 sunt înregistrate numărul de cuvinte pe care fiecare şi le aminteşte. 
Testele neparametrice sunt folosite atunci când avem de-a face cu scale nominale 

sau ordinale, fără a presupune că populaţia are un tip particular de distribuţie. 
Datele pe care le obţinem folosind aceste scale de măsură nu pot fi analizate cu 

metode prezentate anterior, întrucât ele nu se distribuie normal şi nici nu sunt 
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corespunzătoare unor variabile continue. Testele neparametrice nu necesită presupuneri 
cu privire la forma distribuţiei şi sunt determinate de numărul eşantioanelor folosite pentru 
testare. Astfel, în categoria testelor pentru un eşantion sunt incluse: 

 testul χ2 

 testul Binominal, 
, 

 testul Runs, 
 testul Kolmogorov-Smirnov. 
În categoria testelor pentru 2 eşantioane sunt incluse: 
 teste pentru 2 eşantioane independente, 
 teste pentru mai multe eşantioane independente, 
 teste pentru 2 eşantioane cu legături, 
 teste pentru mai multe eşantioane cu legături. 
Testele neparametrice presupun testarea ipotezelor statistice fără a cere 

specificarea formei parametrice a distribuţiei populaţiilor comparate. 
Testele pentru un eşantion examinează (testează) dacă un set de valori observate 

se potrivesc cu cele aşteptate, fiind dată o anumită distribuţie. Diferenţa dintre aceste teste 
apare din modul în care derivă valorile aşteptate. 

Testul hi patrat 
Principiul de bază al testului constă în compararea frecvenţelor observate şi 

aşteptate din fiecare categorie a unei variabile, pentru a testa dacă toate categoriile conţin 
aceeaşi proporţie de valori sau dacă fiecare categorie conţine o proporţie bine determinată 
de valori. 

Uneori, în analiza unor date se lucrează cu variabile nominale sau ordinale care au 
mai mult decât două valori posibile. Testul χ2

Analiza factorială 

 este o metodă care permite compararea 
distribuţiei frecvenţelor unei variabile pe mai multe categorii, prin raportare la o distribuţie 
teoretică stabilită. Testul compară abaterile de la această distribuţie teoretică obţinute în 
realitate şi estimează care este probabilitatea ca ele să apară aleatoriu. 

Termenul de analiză factorială nu este încă un concept unitar. Acesta 
subsumează o largă varietate de procedee. În speţă, analiza se desfăşoară în patru paşi. 
Indiferent care ar fi procedeul, se urmăreşte, în fapt, reducerea numărului de variabile care 
intră la început în descrierea fenomenului, aspectului investigat (nu neapărat legat de o 
cercetare de marketing).  

Analiza datelor este o metodă descriptivă de analiză multivariată care are drept 
scop extragerea maximului de informaţii dintr-un ansamblu foarte mare de date într-o 
formă simplă, uşor de interpretat. Metoda de analiza datelor s-a dezvoltat relativ mult 
datorită progreselor înregistrate în domeniul informaticii care au permis realizarea cu 
uşurinţă a calculelor matematice de înalt nivel pe care le necesită. 

Analiza de date are specific faptul că tratează datele în ansamblul lor şi două câte 
două. 

Ce urmăreşte analiza factorială? 
 simplificarea datelor, astfel încât să se realizeze o mai uşoară interpretare a 

rezultatelor, 
 folosirea datelor obţinute prin analiza factorială în alte analize (cum ar fi analiza 

de regresie şi corelaţie). 
La ce foloseşte analiza factorială? 
 analiza chestionarelor în cercetarea de marketing, 
 crearea de hărţi poziţionale,  
 studii de produs (ce caracteristici ale produselor se iau în considerare la 

lansarea produsului). 
Sfera de aplicabilitate se restrânge doar la variabile cantitative (media variabilelor 

are un sens). Pentru a fi aplicată cu eficacitate, se recomandă a se realiza o analiză 
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asupra unui tabel de dimensiuni mari, cu un număr de indivizi mai mare ca 15 şi un număr 
de variabile mai mare ca 4. 

Prin această aplicaţie, se poate afla dacă între variabile există corelaţii îndeajuns de 
puternice pentru a realiza o analiză factorială. În funcţie de rezultatele acesteia, se poate 
opta pentru una dintre următoarele probleme: 

 alegerea a mai puţini factori decât numărul lor implicit; 
 eliminarea acelor variabile care nu sunt semnificative; 
 eliminarea cazurilor extreme. 

6. Concluzii 

Activitatea de marketing înseamnă analiza ocaziilor apărute pe piaţa concurenţială, 
studiul de alegere a pieţelor ţintă, elaborarea de strategii de marketing, a unor programe 
de marketing şi organizare, implementarea şi controlul efortului de marketing. 

Toate acestea nu ar avea relevanţă sau nu ar putea reda situaţia apropiată de cea 
reală a pieţei dacă nu ar fi utilizate metodele statistice.  

În lucrarea de faţă au fost exemplificate câteva din cele mai importante metode 
statistice utilizate în studiul pieţei, toate putând fi folosite cu succes în cercetarea de 
marketing reală. 

Folosind corect metodele statistice, marketerii redactează rapoarte elaborate, pe 
baza cărora managerii iau decizii importante legate de lansarea de noi produse, 
retragerea altora care nu mai au succes pe piaţă, modificarea proprietăţilor unui produs, 
dacă acestea ar aduce vânzări mai mari, alegerea mijloacelor eficiente de promovare, cu 
impact maxim asupra pieţei ţintă. Cercetarea poate fi folosită şi ca feedback al situaţiei de 
pe piaţă, legat de imaginea produselor, calitatea serviciilor oferite, aşa cum sunt ele 
percepute de clienţi. 

„Marketingul este o confruntare continuă. Cele mai mari şanse de câştig le are cel 
care ştie când, unde şi cum să aloce resurse. Deciziile bune se bazează pe informaţii 
corecte. Cine le are îşi măreşte potenţialul de câştig. Problema tuturor companiilor, mici 
sau mari, rămâne modul în care culeg, filtrează şi, mai ales, interpretează aceste 
informaţii.“4
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Abstract:  
The Economy-Ecology controversy represents a challenge for the managers, 

the science people and marketing experts, for the companies which want to be 
competitive and in the same time to be able to comply the various demands and the 
continuous changes of the circumstances (the consumers’ needs adjust, the state 
and/or the international institutes intervention, the image corrosion and the profit 
diminishing if the principle “the responsible for pollution“ is applied). 

 
„Individualizarea omului în cadrul Naturii nu ne-a adus decât singurătatea 

învingătorului. Am constatat încă o dată că cele mai periculoase lucruri sunt ... victoriile! 
Şi victoria împotriva naturii pregătită asiduu, inclusiv de teoriile economice,  

nu face excepţie“. 
 

Paul Bran 
 

 În anii ’60, oamenii de ştiinţă erau cu preponderenţă ocupaţi de cucerirea 
cosmosului puţini dintre ei îşi mai focalizau cercetările lor asupra planetei, considerând că 
aceasta nu mai deţine adevărate surse ştiinţifice de explorat. În acelaşi timp, oamenii de 
afaceri aflaţi în conducerea marilor companii erau preocupaţi de găsirea de noi pieţe de 
desfacere, ca urmare a crizei mondiale de supraproducţie – se contura deja fenomenul 
mondializării, atât de prezent şi de controversat. În domeniul tehnologiilor se deschidea o 
nouă eră – cea a miniaturizării, a microprocesorului şi a inteligenţei artificiale. Nimeni nu 
anticipa adevărata criză pe care urma să o traverseze omenirea şi care avea să fie 
generată de ceea ce, atât oamenii de ştiinţă, cât şi oamenii de afaceri, consideraseră a fi 
un bun gratuit, şi, mai ales, inepuizabil, aflat cu generozitate la dispoziţia lor : natura. 

O problemă extrem de importantă şi complexă cu care se confruntă atât ţările în 
curs de dezvoltare, cât şi cele industrializate, este legată de aflarea răspunsului la 
următoarea întrebare: Poate fi susţinută creşterea economică fără a aduce prejudicii 
mediului înconjurător? Această dificilă întrebare a fost abordată cu ajutorul conceptului de 
dezvoltare durabilă.  
 Conceptul de dezvoltare durabilă a fost definit în anul 1987 de Comisia Mondială de 
Mediu şi Dezvoltare (Comisia Brundtland). Dezvoltarea durabilă este  acel tip de 
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dezvoltare capabilă să satisfacă nevoile generaţiei prezente, fără a compromite 
capacitatea generaţiilor  viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi şi care evidenţiază 
cerinţa abordării simultane a imperativelor de dezvoltare economică şi de protecţie a 
mediului. 
 Strategia de dezvoltare durabilă (definită prin Agenda 21) este un nume generic dat 
unui proces ciclic şi participativ destinat realizării obiectivelor economice, ecologice şi 
sociale, într-un mod integrat şi echilibrat. Prin această strategie, se prevede: 

1. redimensionarea creşterii economice, având în vedere o distribuţie mai 
echitabilă a resurselor şi accentuarea importanţei calităţii proceselor, produselor 
şi ambalajelor; 

2. asigurarea creşterii populaţiei la un nivel acceptabil din punct de vedere al capacităţii 
de susţinere a mediului*

3. conservarea şi sporirea resurselor naturale, întreţinerea diversităţii 
ecosistemelor, supravegherea impactului economiei asupra mediului; 

; 

4. reorientarea tehnologiilor şi punerea sub control a riscurilor acestora; 
5. asigurarea calităţii creşterii economice. 
6. corelarea deciziilor privind mediul şi economia ş.a. 

 Economia unei ţări şi prin ea societate suferă de numeroase tensiuni, procese 
contradictorii, afecţiuni şi acutizări diferite, mediu poluant, accidente ecologice, în paralel, 
cu reacţii imprevizibile ale opiniei publice şi ale mediului propriu-zis. 
 În cadrul complex al noţiunii de dezvoltare durabilă economică, dezvoltarea umană 
este obiectivul, iar creşterea economică în interdependenţă cu mediul natural reprezintă 
mijlocul. 
 Principiul general al dezvoltării durabile în viziunea ecologică presupune şi impune o 
compatibilitate şi un parteneriat dintre economie şi mediu, manifestat sub cele mai diferite 
interacţiuni, cu efecte propagate, din păcate, o parte a acestora fiind încă  necunoscute. 
  Pornind de la funcţia generală a mediului de suport al vieţii şi de la funcţiile 
economice de: 

 furnizor de resurse naţionale; 
 receptor de reziduuri; 
 furnizor de utilităţi pentru societate şi individ;  
Ecodezvoltarea durabilă presupune acordarea unei atenţii speciale componentei 

fundamentale mediu (sau capital natural). 
 Relaţia dintre mediu şi sistemul economiei naţionale este concepută în prezent 

după un model circular: Resurse naturale – producţie – consum – mediu. 
 Enunţată încă din 1976 prin Declaraţia Uniunii Internaţionale pentru Conservarea 

Naturii, ecodezvoltarea durabilă nu este numai un concept operaţional, ci  un  scop în sine 
care presupune redefinirea strategiilor de dezvoltare atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele 
în curs de dezvoltare. Aceasta presupune amenajarea  şi exploatarea raţională a Terrei 
sau cel puţin a unor sectoare regionale mai ameninţate, respectând interesele legitime ale 
fiinţei umane. 
 Ecodezvoltarea  durabilă, analizată din unghiul relaţional economie – mediu (capital 

natural) se bazează pe următoarele criterii fundamentale: 
 Consumul de resurse neregenerabile trebuie astfel etapizat în timp încât să 

poată fi compensat; 
 Stocul de resurse regenerabile (energie solară, eoliană, hidraulică etc.) trebuie 

să scadă în timp, în condiţiile asigurării unui nivel de trai al populaţiei care să 
înregistreze creşteri vizibile; 

                                                 
* Evoluţia previzionată a populaţiei planetei este următoarea, comparativ cu 1987 (5 miliarde locuitori): 2013 – 7 
miliarde, 2028 – 8 miliarde, 2054 – 9 miliarde (sursa: publicaţie ONU). 
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 Ştiinţa şi progresul tehnologic acţionează atât în direcţia economisirii de resurse 
regenerabile şi/sau neregenerabile, cât şi a substituţiei dintre acestea; 

 Proiectarea unor programe de acţiuni, măsuri şi pachete de politici; 
 Economice, 
 Sociale, 
 Ecologice, 
 Tehnologice, 
 Sanitare. 
care să răspundă obiectivelor ecodezvoltării durabile. 

Concluzionând, ecodezvoltarea durabilă presupune existenţa unei compatibilităţi şi 
a unui echilibru dinamic între resurse şi consumul acestora, între sistemul ecologic, 
tehnologic, economic, între rata naturală de regenerare a resurselor, între cantitatea de 
poluanţi şi nivelul capacităţii asimilative a mediului, de susţinere, de suportabilitate chiar. 

În acest sens, criteriul potrivit căruia un standard ridicat de viaţă poate fi asigurat 
ţinând cont de reducerea stocului de resurse naturale obligatoriu coroborat şi cu noţiunile 
de creştere demografică optimă şi eficienţa utilizării resurselor, ceea ce presupune şi 
introducerea unor elemente de „negociere“, chiar „compromis“ între nivelul stocului de 
resurse şi calitatea vieţii. 

Fără îndoială, de o importanţă majoră este asigurarea + protejarea + conservarea 
„capitalului“ mediului natural necesar, în paralel cu menţinerea stării biogeochimice din 
mediu de care depinde „supravieţuirea“ omenirii. 

Evidenţiind interdependenţa sistemului economico-social şi sistemelor naturale, 
contradicţiile şi micşorarea continuă a fenomenelor şi proceselor, transformarea cantităţii 
în calitate şi  „negarea negaţiei“ în procesul tranziţiei spre o economie de piaţă, cercetările  
din domeniul economiei protecţiei mediului natural, ca de altfel toate cercetările ecologiei, 
dau o nouă confirmare uriaşei forţe de pătrundere a viziunii ecologice, protecţioniste a 
mediului spre ecodezvoltarea viabilă, durabilă. 

Dar, în această nouă viziune, economistul  manager–ecolog (au apărut deja noi 
specializări: Management ecologist, Marketing ecologist) va „lupta“ împotriva managerului 
economist limitat, superficial, îngust, lipsit de perspectiva timpului „prădalnic“ faţă de 
natură şi, în consecinţă, dăunător societăţii, cât şi împotriva ecologismului abuziv, care 
reduce totul la conservaţionism absolut şi rigid ce uită că însăşi protejarea naturii ne 
interesează din punctul de vedere al protejării omului, al existenţei continue a umanităţii. 

Soluţia pentru prevenirea conflictului Economie – Ecologie vine de la crearea  la 
nivelul fiecărei firme a unui sistem managerial ecologic numit în standardele ISO 9000 
Sistem de management integrat calitate – mediu. 

Calitatea ecologică trebuie să fie o trăsătură distinctivă a oricărei firme moderne. 
Promovarea sistematică a unor orientări durabile în ceea ce priveşte protecţia mediului şi 
recuperarea materialelor, evident în cadrul unui demers economic aducător de profit, 
reprezintă consecinţa elaborării şi asimilării la scara întregii firme a Sistemului de 
Management Ecologic. 

Relaţia dintre funcţiile tradiţionale ale firmei (în primul rând, aceea de asigurare a 
calităţii) şi protecţia mediului, recuperarea şi refolosirea resurselor, abordată prin prisma 
„conceptului conservării“, sugerează faptul că cele mai ieftine şi mai eficace soluţii sunt 
găsite cu ajutorul acestor programe manageriale integrate aplicate sistematic. 

Mai multe firme şi organisme naţionale şi internaţionale au proiectat, dezvoltat şi 
promovat programe care implică managementul ecologic. Printre cele mai performante în 
acest sens, se numără ISO, Institutul Standardelor Britanice, Comisia Economică Europeană. 

Un astfel de management conţine trei puncte cheie: analiza (auditul de mediu), politica şi 
programul.  

Analiza este punctul forte al managementului integrat calitate – mediu. Ea trebuie 
să pornească de la diagnosticarea cauzelor, în scopul identificării factorilor generatori ai 
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efectului de distrugere a mediului. Oamenii de ştiinţă au identificat şi separat pe domenii 
„principalii acuzaţi“ (factorilor economici revenindu-le mai multe poziţii), după cum 
urmează: 

 cercetarea; 
 cursa înarmărilor; 
 tehnologia; 
 religia; 
 supradezvoltarea; 
 firma (lipsa responsabilităţii sociale);  
 supraconsumul; 
 lipsa educaţiei ecologice. 
Unul din cele mai interesante şi urgente subiecte de cercetare este astăzi epuizarea 

resurselor energetice. 
Epuizarea resurselor naturale (apă, lemn, cărbune, petrol) conduce la reducerea 

treptată a energiei planetei. Mai mult, omenirea devine conştientă că risipa de energie 
conduce la poluare. Un scenariu catastrofal bazat pe un studiu efectuat de renumiţi 
oameni de ştiinţă ai lumii prognozează următoarele date de epuizare a resurselor 
energetice, în cazul în care se continuă exploatarea şi consumul, în acelaşi ritm: 

 petrolul – va dispărea cu o mare probabilitate în anul 2030; 
 gazele naturale în 2025; 
 cărbunele în 2200; 
 centralele nucleare vor dispărea în 2300. 
Dacă între economie şi ecologie (ştiinţa însărcinată cu conservarea şi regenerarea 

mediului ambiant) va exista o perfectă comuniune, conflictul actual se va ameliora.  „Nu 
este vorba de a da înapoi, de a regresa, ci de a utiliza ştiinţa pentru a descurca reţeaua 
complexă a ciclurilor naturale, pentru a prevedea rezultatele modificărilor pe care omul le 
aduce şi pentru a le elimina pe cele care sunt inacceptabile pentru natură“ afirma cel care 
este inventatorul ecologiei moderne, americanul Barry Commoner. Acesta a elaborat un 
set de principii ale ecologiei moderne de care şi economia trebuie să ţină seama: 

1. TOATE SUNT LEGATE DE TOATE. 
2. TOTUL TREBUIE SĂ DUCĂ UNDEVA. 
3. NATURA SE PRICEPE CEL MAI BINE. 
4. NIMIC NU SE CAPĂTĂ PE GRATIS. 

 Conflictul Economie-Ecologie constituie o provocare pentru cercetători, pentru 
manageri, pentru specialiştii în marketing, pentru firmele care doresc să fie competitive şi 
să răspundă, în acelaşi timp, exigenţelor şi schimbărilor diverselor contexte (schimbarea 
cerinţelor consumatorilor, intervenţia statului şi a organismelor internaţionale, deteriorarea 
imaginii şi diminuarea profiturilor în cazul aplicării principiului „poluatorul plăteşte“ etc.). 
 În concluzie, CONFLICTUL TREBUIE SĂ SE TRANSFORME ÎN ALIANŢĂ! Cine 
poate contribui la realizarea acestei alianţe? Răspunsul este deja cunoscut: puterea 
publică, agenţii economici şi consumatorii. Problemele pe care le ridică acest conflict sunt, 
deopotrivă, ale economiei şi ale ecologiei. 
 Instrumentele economice (taxele asupra poluării, subvenţiile şi normele de 
reglementare, standardele, permisele, licenţele, autorizaţiile, controlul, auditul, certificările) 
utilizate în controlul mediului pot contribui la rezolvarea conflictului. 
 Standardele de calitate pentru produse şi ambalaje, pentru sistemele de 
management al calităţii trebuie, după părerea noastră, să devină tot mai exigente, ca 
urmare a raportării la exigenţele consumatorilor de azi şi de mâine.  
 În viziunea mai multor cercetători, însuşi consumatorul instruit va fi cel care va 
contribui la rezolvarea conflictului. 
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Consideraþii privind dimensiunea 
interculturalã a negocierii comerciale 
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Keywords:  
Commercial negotiation, the intercultural dimension of the exchange, the negociator 

tyle. 
Abstract:  
Commercial negotiation ensure the harmony between the participants' 

interests to a sell – and – buy action in order to find convenient sollutions.  
Considered as the superior level of communication, the negotiation is 

influenced by the intercultural dimension of the exchange. 
The work illustrates the negociators' characteristics in a series of countries 

having well – shaped economies and corresponding clearly to different cultures; it is 
pointed out the way in which culture influences the negociator' styl.  

 
„O negociere presupune fiinţe umane. Este imposibil de 
negociat cu un calculator. În consecinţă, pentru a 
negocia cu succes, trebuie să cunoşti oamenii.“ 

(Gérard Nierenberg)  
 
 Relaţia de vânzare – cumpărare se bazează pe principiul negocierii. 
 Negocierea comercială asigură armonizarea intereselor participanţilor la o acţiune 
de vânzare – cumpărare, în vederea găsirii unei soluţii convenabile. În esenţă, ea 
reprezintă totalitatea acţiunilor şi a documentelor care conduc la finalizarea unei tranzacţii, 
a unei afaceri. 
 A negocia înseamnă, pe lângă competenţă, şi un comportament specific care 
presupune: a asculta; a te stăpâni; a avea spirit analitic şi spirit critic; a avea imaginaţie 
constructivă; a sintetiza rapid şi a lua decizii prompte; a recunoaşte şi corecta propriile erori. 
 Considerată ca nivel superior al comunicării, negocierea este desigur influenţată de 
dimensiunea interculturală a schimbului. 
 Dacă suntem de acord că schimburile se desfăşoară între ţări diferite, atunci când 
vorbim despre negocierile care le precedă, mi se pare mult mai normal să afirmăm că 
acestea se poartă între culturi diferite. De fapt, în literatura de specialitate am întâlnit 
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opiniile mai multor autori care gândesc la fel referitor la strategiile de negocieri utilizate – şi 
anume, că acestea nu sunt specifice zonelor geografice, ţărilor, ci mai degrabă unor 
culturi, unor sisteme de comunicare sau de comportament. 
 Negociatorul internaţional trebuie să cunoască elemente de cultură, de 
comportament a celor cu care va intra în relaţie. El este obligat să-şi amintească 
permanent că propriul său comportament trebuie să ţină cont de faptul că se află în 
străinătate sau că intră în contact cu străini, să facă un efort continuu de adaptare la 
cultura acestora. 
 Practic, are loc un fenomen de întrepătrundere a culturilor negociatorilor şi de 
formare a unui tărâm de graniţă, a unei aşa-numite „culturi de schimb“. Cultura de schimb 
este un ansamblu insuficient definit de reguli, conduite, obiceiuri, cutume, tabu-uri şi 
tendinţe comportamentale specifice unor culturi, pe care nici una dintre părţi nu le va 
respecta cu stricteţe. 
 Culturile aflate în contact se amestecă şi se combină una cu cealaltă, manifestându-
se ca o zonă tampon, în care nu există reguli şi norme stricte pentru nici una din părţi. 
 Ca regulă generală, în cazul contactelor interculturale este indicat ca negociatorul 
care se află în străinătate să respecte legile locului. 
 Claude Le Bail, în lucrarea La negociation d'achat afirmă că renunţarea la părerea 
că tradiţiile francezilor sunt manifestarea unei înalte şi foarte vechi culturi, în timp ce 
tradiţiile străinilor sunt folclor pentru turişti, reprezintă un element esenţial ce va favoriza 
contactele internaţionale comerciale.   
 Fără a avea pretenţia de a prezenta totul despre importanţa diferenţelor culturale în 
întâlnirile de afaceri, voi încerca în cele ce urmează să evidenţiez modul în care cultura 
influenţează stilul negociatorului. 
 Voi reliefa caracteristicile negociatorilor dintr-o serie de ţări cu economii bine 
conturate şi care corespund unor culturi clar diferenţiate. 
 Este vorba, în primul rând, despre particularităţile negociatorilor americani şi 
japonezi, iar apoi despre stilurile negociatorilor europeni – nemţi, englezi şi italieni, 
influenţate de diferenţele culturale dintre aceştia. 

Negociatorul american 

 În general, americanii au un simţ foarte ascuţit al spiritului de competiţie. Mai mult, 
orice american care vrea să reuşească rapid nu va ezita să renunţe la o activitate deja 
declanşată, dacă el crede că aceasta ar întârzia să dea roade. Chiar dacă acţiunile sale se 
desfăşoară conform unui plan de afaceri pe termen lung, omul de afaceri american 
gândeşte mai întâi pe termen scurt. Conform gândirii sale, orice acţiune trebuie să aibă 
efecte pozitive rapid măsurabile. 
 În afaceri, timpul de reacţie este foarte scurt, ceea ce face ca americanul să 
considere telefonul drept un mijloc de comunicare foarte important. Conferinţele telefonice 
sunt utilizate pentru a trata afaceri importante şi rezultatele pot fi imediate. 
 Aceste câteva consideraţii ne permit să credem că negociatorul american are un stil 
preponderent analitic, hotărât. Fiind îndreptate exclusiv spre obiectivul propus, relaţiile 
dintre negociatori sunt directe, afacerile sunt încheiate pe loc, abordându-se, în general, 
fondul problemei, fără prea multe introduceri. Totuşi, dacă timpul prezentărilor şi uzanţelor 
de politeţe este scurtat până la exprimarea cea mai redusă, forma prezentărilor are o 
foarte mare importanţă. 
 Între regulile de aur ce trebuiesc avute în vedere în negocierile cu americanii 
amintesc: 
 - respectarea etichetei americane; 
 - folosirea unei vestimentaţii clasice; 
 - atenţie sporită în stabilirea primelor contacte; 
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 - punctualitate; 
 - ieşirea din cadrul strict profesional în timpul întâlnirilor de afaceri; 
 - utilizarea unor clauze standard în contractele comerciale, fără a se încerca 
personalizarea afacerii; 
 - pregătirea minuţioasă a întâlnirilor de afaceri – orice pierdere de timp sau 
organizări defectuoase sunt percepute negativ; 
 - rolurile şi responsabilităţile fiecărui participant la negocieri trebuie să fie clare, 
precise, căci americanii sunt mai meticuloşi în munca lor decât alţii; 
 - interlocutorul negociatorului american trebuie să fie simplu şi deschis.   

Negociatorul japonez 

 Japonezii au, de asemenea, un simţ al competiţiei foarte dezvoltat, dar din alte 
raţiuni decât americanii. 
 Se spune că pentru a pricepe comportamentul în afaceri al japonezilor trebuie să 
cauţi mai puţin a defini conceptele lor culturale şi mai mult a înţelege întreprinderea niponă. 
 De fapt, în anii de după cel de-al doilea război mondial şi îndeosebi în ultimii 40, 
japonezii au ajuns să facă din muncă o plăcere, iar fiecare angajat să-şi considere 
întreprinderea drept un bun al său, chiar propria casă. Iată de ce noţiuni precum salariu, 
concediu plătit, drepturi sociale, avansări în funcţie, costul vieţii etc. au o cu totul altă 
valoare decât în culturile şi economiile europene sau americană. 
 Specialişti care au studiat cultura organizaţională japoneză consideră că generaţia 
actuală de patroni din această ţară este însufleţită de o amintire obsesivă a sărăciei. Ei au 
o concepţie despre muncă asemănătoare cu cea a săracului: frica de a-i lipsi strictul 
necesar face ca munca să fie condiţia supravieţuirii. Japonezii consideră întreprinderea 
drept o familie în care şeful solicită resursele colaboratorilor care evoluează într-un climat 
de încredere. Valorile profesionale ale angajatului japonez sunt: onoarea; conştiinţa 
profesională; respectul şi încrederea mutuală; integritatea; curiozitatea. 
 Relaţiile negociatorilor japonezi cu interlocutorii lor sunt riguroase şi complexe; 
afacerile nu se tratează pe loc. Dimpotrivă, desfăşurarea întâlnirilor comerciale are un 
aspect complex, căci japonezii sunt capabili a reveni de mai multe ori asupra unei discuţii, 
evitând, poate dintr-o politeţe exagerată, să spună nu în mod direct. Nimic nu este lăsat la 
voia întâmplării: de la primul contact şi până la finalizarea negocierii, totul este minuţios şi 
discret pregătit. Totuşi, negociatorul japonez are şi un punct slab – este tocmai planul său 
de negociere care nu prevede, în general, soluţii de repliere. Rigiditatea planului şi 
sistemul de luare a deciziilor prin consens îl împiedică pe negociator să sesizeze şi să 
folosească oportunităţile. 
 În negocierea cu japonezii, trebuie respectate o serie de reguli, precum: 
 - amabilitate; 
 - punctualitate; 
 - respectarea interlocutorului şi evitarea creării unui climat în care acesta să  se 
simtă inferior sau nesigur; 
 - răbdare, luarea unei hotărâri putând să ceară uneori foarte mult timp; 
 - pregătirea minuţioasă atât a fiecărui interviu, cât şi a momentelor post-interviu (a 
nu se uita oferirea de mici cadouri, la care modul de ambalare, de prezentare are o mare 
importanţă). 
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Negociatorul neamţ 

 Întreaga literatură de specialitate consultată recunoaşte faptul că stilul 
negociatorului neamţ este puternic influenţat de cultura sa, de rigurozitatea, ordinea şi 
simţul ierarhiei care-i guvernează orice activitate. Neamţul delimitează perfect activitatea 
sa profesională de cea privată, îşi respectă până în cele mai mici amănunte agenda de 
lucru şi este tributar sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească.   
 Un aspect interesant al negocierilor cu nemţii îl constituie faptul că aceştia nu îşi 
întrerup interlocutorii, considerând aceasta ca un semn de respect, pe care, de altfel, îl şi 
aşteaptă de la ei. Şi, de asemenea, consideră punctualitatea drept un lucru foarte 
important în derularea unor negocieri. Nu trebuie omis nici faptul că promisiunile deşarte şi 
bluff-urile nu sunt acceptate în negocierile cu afaceriştii nemţi. 
 În negocierile cu nemţii se impune  a se  ţine seama de următoarele reguli: 
 - se va controla permanent agenda, pentru a nu întârzia la întâlnirile de afaceri; 
 - se vor aborda problemele de fond, fără discuţii colaterale; 
 - se va aborda o poziţie fermă în faţa agresivităţii negociatorului, chiar într-un 
context conflictual; 

- interviurile vor fi minuţios pregătite, cu respectarea strictă a ordinii de zi; 
- contractul va fi riguros negociat, cuvânt cu cuvânt, căci va fi respectat întocmai; 

 - în procesul de negociere, neamţul trebuie considerat responsabil pentru tot ceea 
ce hotărăşte, iar negociatorul străin trebuie să aibă acordul firmei pentru toate deciziile pe 
care le va lua. 

Negociatorul englez 

 Ani în şir, englezii au avut reputaţia de a fi educaţi în spiritul unui sistem social (un 
lord este întotdeauna un lord). Dar, indiscutabil, cei care gestionează în prezent guvernul 
şi afacerile englezilor sunt de acord că la baza stabilirii unor bune relaţii cu partenerii din 
alte ţări stă eliminarea prejudecăţilor.  

În timpul întrevederii de afaceri cu un englez, este important a nu se uita că: 
 - britanicii nu sunt toţi englezi; este necesar a se ţine seama de particularităţile 
scoţienilor, galezilor, irlandezilor; 
 - negociatorul britanic acordă mai multă importanţă ambianţei create şi deciziilor 
luate în timpul întrevederilor, decât redactării şi semnării documentului contractual. Spiritul 
contează mai mult decât conţinutul în aplicarea acordurilor. În acest sens, se spune că 
englezii preferă adesea un aranjament prost, dar amiabil, unui contract riguros întocmit; 
 - vestita nepăsare britanică vă va obliga să nu vă arătaţi emoţiile.    
 De asemenea, este bine de ştiut că negociatorul britanic: 
 - este mândru de ţara sa; 
 - are putere, în general, să negocieze; 
 - îşi pregăteşte cu responsabilitate întâlnirile de afaceri; 
 - se controlează atent în tot ceea ce întreprinde; 
 - abordează cu umor diferitele momente ale negocierii; 
 - stabileşte uşor contacte. 
 Spre deosebire de nemţi, britanicii nu fac o demarcaţie foarte precisă între viaţa 
profesională şi cea de familie, fapt ce se materializează adesea în mese de afaceri în 
compania familiilor şi nu somptuoase şi rigide. 
 Reguli de aur în negocierea cu britanicii: 
 - să fii simplu şi deschis; 
 - să fii modest; 
 - să eviţi formalismul; 
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 - să nu te enervezi în faţa indiferenţei britanice; 
 - să acordaţi încredere interlocutorului şi să faceţi totul pentru a-i cuceri încrederea; 
 - să acceptaţi cu umor orice glumă, căci britanicilor le place să râdă. 

Negociatorul italian 

 În general, negociatorul italian este intuitiv. El încearcă să aprofundeze problemele, 
în complexitatea lor, şi, prin intuiţie, să identifice esenţialul. El îl verifică apoi prin 
intermediul experienţei. 
 Dincolo de poveştile ce însoţesc relaţiile cu italienii, realitatea întreprinderilor este 
puternic condiţionată de următoarele valori tradiţionale: 
 - respectul reciproc; 
 - politeţea; 
 - punerea în valoare a interlocutorului prin calitatea limbajului; 
 - respectul faţă de familie. 
 În negocierile cu italienii este necesar: 
 - să vă respectaţi interlocutorul şi stilul său de viaţă; 
 - să nu arătaţi că vă grăbiţi în finalizarea negocierii; 
 - faceţi în aşa fel încât el să se simtă în siguranţă şi astfel să-i câştigaţi încrederea; 
 - lăudaţi-vă (fără exagerare) interlocutorul pentru performanţele întreprinderii sale şi 
bineînţeles pentru implicarea sa în aceste rezultate; 
 - prevedeţi mai multe planuri atunci când vă pregătiţi interviul; 
 - fiţi atenţi la sesizarea oportunităţilor, căci improvizaţia poate costa; 
 - trebuie să ştiţi când să decideţi; doar experienţa voastră îl va convinge pe  
negociatorul italian. 
 În tabelul alăturat, voi recapitula principalele caracteristici ale comportamentului 
negociatorilor, funcţie de culturile cărora aparţin. 

 
Caracteristici ale comportamentului negociatorilor 

Cultura / 
ţara Utilizarea timpului Utilizarea spaţiului Dialogul 

americană - afacerile se încheie fără a 
consuma timp îndelungat, 
deoarece „timpul costă bani“ 
- se aduc cu uşurinţă modificări 
programului iniţial 

- se face uşor abstracţie de anturaj 
în timpul dialogului cu 
interlocutorul 
- noţiunea de teritoriu nu este 
formalizată 
 

- este foarte analitic – 
direct şi puţin protocolar 

japoneză - interviul este foarte structurat şi 
metodic 
 
- agenda zilnică este respectată 
cu stricteţe 

- sunt foarte formalişti în privinţa 
spaţiului în care se desfăşoară 
negocierea 
- centrul încăperii este preferat 
pentru desfăşurarea activităţii,  
fie că se află în firmă sau într-o 
locuinţă  

- este subtil şi indirect – 
se cultivă arta 
subterfugiului 

germană - etapele negocierii sunt tratate 
gradual, fără suprapuneri, fără 
omisiuni, cu o precizie 
„nemţească“ 
- se respectă întocmai agenda 
stabilită pentru fiecare zi 

- dezordinea şi ingerinţa în spaţiul 
destinat negocierilor sunt de 
netolerat 
 
- simţul „teritoriului“ este foarte 
dezvoltat 
 

- este foarte analitic – 
direct şi puţin protocolar 

britanică - se pune accent pe crearea unei 
ambianţe pentru încheierea unei 
afaceri, timpul trecând pe locul 
secund 
- se modifică uşor planul de lucru 
stabilit 

- nu se personalizează spaţiul, iar 
fenomenul de ingerinţă este slab 

- este variat şi modulat 
în intensitate, pentru a 
nu deranja interlocutorul 
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Cultura / 
ţara Utilizarea timpului Utilizarea spaţiului Dialogul 

italiană - afacerile se încheie imediat ce 
interlocutorul a obţinut încrederea 
negociatorului italian 

- există un simţ al spaţiului în care 
se desfăşoară negocierile, dar se 
dialoghează destul de bine şi în 
dezordine 

- este vioi, foarte detaliat 
şi colorat 

italiană - afacerile se încheie imediat ce 
interlocutorul a obţinut încrederea 
negociatorului italian 

- există un simţ al spaţiului în care 
se desfăşoară negocierile, dar se 
dialoghează destul de bine şi în 
dezordine 

- este vioi, foarte detaliat 
şi colorat 

 
Cultura / ţara Luarea deciziilor Tipul de relaţie Modul de convingere Comportamentul 

social 
americană - decizia este 

pregătită în colectiv, 
dar negociatorul are 
puterea 

- relaţie pe termen scurt 
- se urmăreşte punerea 
de acord urgentă a 
interlocutorilor 

- foarte concret şi 
demonstrativ 
- negociatorul american 
nu se implică niciodată 
personal, ci face apel la 
forţă 

- centrat pe 
rezultate, 
americanul 
preocupându-se 
puţin de ceea ce 
se crede despre el  

japoneză - prin consensul 
întregii echipe de 
negociatori 

- relaţie pe termen lung 
- se urmăreşte 
securitatea negocierilor 
prin încredere reciprocă 

- modestie 
- răbdare 
- respect faţă de 
valoarea interlocutorului  

- salvarea 
aparenţelor este 
imperativă, chiar şi 
pentru adversar 

germană - negociatorul are 
puterea de a 
decide, dar nu se 
poate îndepărta de 
la reguli şi proceduri 
foarte stricte  

- relaţie pe termen scurt 
- se urmăreşte 
concilierea  

- foarte concret şi 
analitic (convingere cu 
ajutorul probelor) 

- rigoare şi 
pragmatism 
- nevoia de 
siguranţă 

britanică - decizia este luată 
de negociatorul 
delegat 

- relaţie pe termen scurt 
sau lung, în funcţie de 
miză 
- se urmăreşte a exista 
o bună relaţie 

- sentimental 
- cu ocolişuri 

- căutarea unei 
ambianţe plăcute 
- acordarea 
încrederii 
- umor  

italiană - decizia este luată 
de negociatorul 
delegat 

- relaţie pe termen lung 
sau scurt, în funcţie de 
miză 
- se urmăreşte crearea 
unei relaţii bazată pe 
încredere 

- argumentare 
exagerată 
- dialectică vioaie 
- dezbateri aprinse 

- salvarea 
aparenţelor cu 
orice preţ – este o  
problemă de 
onoare 
- emotiv şi 
sentimental 
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Importanþa eticii în afaceri 
Violeta URBAN  

Keywords: ethics, business ethics, values, behavior, norms, conduct 
ethically, right, wrong 

Abstract: 
 The business ethics refers to a system of behavior norms for the people 
based upon their ability to appreciate what is good or bad in inter-human 
relationships, in the relationships between people or organizations and between 
organizations and the society. Business ethics is the branch of ethics that examines 
ethical rules and principles within a commercial context; the various moral or 
ethical problems that can arise in a business setting; and any special duties or 
obligations that apply to persons who are engaged in commerce. Those who are 
interested in business ethics examine various kinds of business activities and ask, 
"Is the conduct ethically right or wrong?" 
 
 Termenul de etică provine din grecescul ethos (obişnuinţă, moravuri, caracter) şi se 
referă la ansamblul normelor care reglementează comportamentul oamenilor în societate, 
reguli care se aplică în viaţă pentru a practica binele în favoarea răului. 
 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia 1975, defineşte etica ca fiind „ştiinţa 
care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare istorică, cu 
conţinutul lor de clasă şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită 
morală corespunzătoare unei anumite clase sau societăţi“. 
 „Teoria filosofică despre viaţa morală“ este definiţia cea mai sumară şi mai clară 
formulată în lucrările de specialitate. Morala cuprinde un sistem de norme sau reguli; 
acestea sunt liber asumate de către individ şi nu pot fi în contradicţie cu ceea ce el însuşi 
recunoaşte ca fiind bun, drept, demn de respect, nedăunător şi nedetestabil. La baza 
moralei se află un set de principii: principiul demnităţii, principiul responsabilităţii, principiul 
libertăţii, principiul solidarităţii, principiul dreptăţii şi principiul carităţii. 
 Etica este „un set de principii morale şi valori deţinute de, sau care guvernează o 
cultură, grup sau individ; un percept moral sau regulă de conduită“ (Random House 
Webster′s College Dictionary, New York). 
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 „A fi corect“, „a fi cinstit“, „a fi drept“ sunt termeni ai eticii; aceştia reprezintă, de fapt, 
standardele morale care diferă de la un individ la altul, datorită faptului că valorile pe care 
ne bazăm sunt diferite. 
 Etica este, de fapt, baza relaţiilor dintre indivizi, ea se reflectă în calitatea legăturilor 
pe care le avem unii cu alţii. Înţelegerea rolului eticii este importantă şi pentru noi ca 
membri ai societăţii, deoarece o etică sănătoasă este baza unei naţiuni civilizate. Etica 
trebuie să fie prezentă în modul nostru de a interacţiona ca angajatori, angajaţi, colegi, 
clienţi, parteneri, colaboratori sau membri ai comunităţii în care trăim.  
 Rolul eticii nu este acela de a face morală, ci de a oferi un set de concepte şi teorii 
utile pentru a judeca dacă o problemă este morală sau nu. Etica nu dă sfaturi sau reţete, 
ea susţine abordarea raţională a problemelor particulare, pentru a face distincţie între bine 
şi rău. Etica nu impune o decizie; aceasta oferă tipuri de raţionamente pe baza cărora 
indivizii adoptă deciziile. 
 Etica în afaceri trebuie privită ca un studiu sistematic al aspectelor morale din 
domeniul afacerilor şi ca o reflecţie asupra consecinţelor morale ale deciziilor. Aceasta 
reprezintă o ramură a eticii care se ocupă cu studiul regulilor şi principiilor etice în context 
economic. Conduita etică reprezintă unul dintre instrumentele principale care descriu 
modul în care o organizaţie îşi desfăşoară activitatea, consolidând sau distrugând 
reputaţia acesteia pe piaţă. Aplicarea conduitei etice necesită efort, capacitate de sinteză 
şi inteligenţă. 
 Datorită extinderii evidente a procesului de globalizare, creşte continuu interesul 
faţă de etica în afaceri. Organizaţiile se măresc, îşi extind domeniile de activitate, 
depăşesc graniţele ţării (devin transfrontaliere), sunt mai complexe şi mai dinamice decât 
înainte. Din acest motiv, certitudinile valorice şi normative ale mediilor de afaceri locale 
devin relative în cadrul contextului multinaţional, unde cultura, care prezintă particularităţi 
de la o naţiune la alta, îşi pune amprenta asupra moralităţii. Prin urmare, mediul afacerilor 
trebuie să introducă în discuţie principii, valori şi norme care, până acum, erau considerate 
ca fiind fireşti, de la sine înţelese şi aplicate. 
 Strategiile şi structurile organizaţiilor sunt supuse modificărilor continue. Apariţia 
managementului calităţii totale, a proceselor de restructurare şi redimensionare a dus la 
renunţarea unor practici tradiţionale de conducere a organizaţiilor. Implementarea şi 
dezvoltarea managementului participativ, implicarea nivelurilor ierarhice inferioare şi a unui 
număr cât mai mare de salariaţi în luarea deciziilor impune ca fiecare membru al 
organizaţiei să cunoască şi să înţeleagă complexitatea valorilor etice, ţelurile şi scopurile 
esenţiale. 
 Valorile şi principiile morale care ar trebui să fie indispensabile în afaceri sunt: 
corectitudinea, echitabilitatea, adevărul, legalitatea, seriozitatea, responsabilitatea, 
sinceritatea, respectul, onestitatea şi dreptatea. Acestea toate alcătuiesc aşa-numita 
„decenţă elementară“. 
 Problemele legate de etică în afaceri duc, de cele mai multe ori, la apariţia dilemelor 
manageriale, deoarece apar conflicte între progresul economic şi progresul social al 
organizaţiei. Opţiunile decizionale trebuie evaluate şi analizate ţinând seama de eficienţa 
economică, dar şi de considerentele etice. Este evident faptul că profitul este un indicator 
al succesului în afaceri şi că reprezintă scopul principal al oricărei activităţi economice, dar 
consider că onoarea trebuie aşezată înainte de toate şi că este mai importantă. 
Respectarea principiilor etice în afaceri asigură securitatea şi siguranţa acestora. Practic, 
respectarea fiecărui punct al codului etic dintr-o organizaţie, diminuează riscul în afaceri, 
asigurând acesteia un înalt grad de credibilitate, independenţă, relaţii de afaceri stabile şi 
de încredere, un profit, posibil mai mic, dar mai sigur. Roger Smith, fost preşedinte şi 
director executiv la General Motors, a afirmat că „practicarea eticii înseamnă, pur şi 
simplu, o afacere bună“. 
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 Legătura dintre etică şi competitivitate este insolubilă, lucru susţinut şi de fostul 
preşedinte al IBM-ului, John Akers: „etica şi competitivitatea sunt inseparabile. Noi 
concurăm ca societate. O societate cu oameni care se atacă pe la spate; cu oameni care 
fură unii de la alţii, în care fiecare document trebuie autentificat pentru că nu poţi avea 
încredere în cealaltă persoană; în care orice ceartă mică se sfârşeşte la tribunal; în care 
guvernul scrie maldăre de reglementări, legând de mâini şi de picioare firma pentru a o 
face onestă, o asemenea societate nu va putea nicăieri să concureze foarte mult sau cu 
succes“. 
 Conduita non-etică şi corupţia au un cost ridicat pe care organizaţiile trebuie să-l 
plătească, adesea nefiind pregătite pentru aşa ceva şi neavând nici provizioane în acest 
sens. Plata nu constă numai într-o sumă de bani pentru amenzi, despăgubiri, penalităţi şi 
altele, ci şi în pierderea încrederii clienţilor, partenerilor, colaboratorilor în organizaţiile 
respective şi pătarea imaginii. În acest sens, mass-media are un rol important în 
informarea opiniei publice cu privire la cazurile de încălcare a normelor morale. 
 Militez pentru introducerea unui curs de etică, mai ales în universităţile care 
pregătesc specialişti în domeniul economic şi al administraţiei publice (dacă nu au făcut 
deja acest lucru), datorită celor prezentate mai sus şi datorită faptului că în organizaţiile 
mari şi moderne există deja directori pe probleme de etică („corporate ethics officers“), 
numărul consultanţilor independenţi în materie de etică a afacerilor este în continuă 
creştere, trusturile de „ethical investment“ şi-au făcut apariţia pe pieţele de capital, iar 
activităţile de monitorizare şi evaluare etică se intensifică. 
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Cultura managementului de proiect  
- o necesitate 

Elena Maria COCIORBA 

 Poate vă întrebaţi de ce am ales această temă şi ce importanţă are ea pentru noi ca 
viitori funcţionari publici. Ei bine, pot să vă spun că m-am gandit şi chiar am studiat mai 
multe materiale, pentru a găsi ceva care mă interesează, dar, în acelaşi timp, care să mă 
ajute în cariera mea. 

O altă temă care m-a atras este legată de cariera în Uniunea Europeană, dar în 
cele din urmă, am ales-o pe cea cu privire la managementul proiectelor, deoarece este o 
necesitate şi, în acelaşi timp, o problemă cu care ne confruntăm în această perioadă de 
aderare la Uniunea Europeană. 

În această perioadă, „noi – poporul“, reprezentaţi de funcţionari şi de cei de la 
conducerea statului, ar trebui să fim ca un burete ce absoarbe toate fondurile ce ni se 
alocă, dar în prezenţa unei nepregătiri şi a unei lipse de performanţă şi de specializare ne 
confruntăm cu inversul fenomenului şi nu accesăm în totalitate aceste fonduri, de parcă nu 
am avea nevoie. 

Această problemă se întâlneşte şi persistă, în mare parte, în mediul rural şi nu 
numai. De aceea, mi se pare o necesitate şi o problemă care trebuie discutată şi 
înţeleasă, iar, în cele ce urmează, voi prezenta datele culese. 

„Foaia de parcurs încredinţată României după Summitul de la Copenhaga, prevede 
în anexă, suma de 2,8 miliarde de euro alocate programelor PHARE/ISPA/SAPARD, 
pentru perioada de pre-aderare 2004-2006. Banca Mondială derulează în momentul de 
faţă în România 21 de proiecte, a căror finanţare se apropie de 1 miliard de dolari, fonduri 
care în funcţie de capacitatea de absorţie a României se pot majora cu până la 1,5 
miliarde de dolari. 

Suma totală acordată este impresionantă, România fiind dintre ţările candidate, 
prima din punct de vedere al fondurilor alocate. Absorţia acestora şi gestionarea eficientă 
implică atât abilităţi manageriale specifice managementului proiectelor cât şi, mai ales, 
necesitatea formării unei culturi a managementelor proiectelor atât în sectorul public, cât şi 
în cel privat. 
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Acest articol urmăreşte prezentarea câtorva noţiuni esenţiale ale managementului 
proiectelor, insistând asupra formării unei culturi a managementului  de proiect, în primul 
rand, prin furnizarea unor programe de pregătire în domeniu. 

Oferta de pregătire în managementul proiectelor este destul de uşor de identificat în 
România, într-o piaţă în continuă axpansiune de cunoştinţe şi care oferă o paletă deosebit 
de largă de forme de pregătire: seminarii, cursuri de scurtă durată, organizate de diferite 
firme de consultanţă, programe masterale oferite de universităţi. 

Din 2001, cea mai mare organizaţie profesională de management de proiecte din 
lume, Project Management Institute (PMI) din SUA are şi în România o filială. Aceasta are 
drept scop promovarea şi dezvoltarea activităţilor de management de proiect în România, 
precum şi asigurarea implementării practicilor, standardelor şi metodelor folosite pe plan internaţional. 

Desigur, toate aceste oferte sunt binevenite, tendinţele nu pot decât să ne bucure, 
dar trebuie să avem în vedere şi celălalt aspect al ecuaţiei cerere-ofertă. 

Oferte există, şi nu dorim să le discutam din punct de vedere al calităţii lor. 
Întrebarea care ia naştere este: există cerere? Răspunsul este strâns legat de formarea la 
nivelul organizaţiilora unei culturi a managementului de proiect. 

Este deja un clişeu afirmaţia, potrivit căreia: „cunoştinţele fundamentale ale 
managementului proiectelor trebuie să fie adresate doar managerilor de proiecte, nu şi 
managerilor unei organizaşii“. Considerăm că ideea este cât se poate de falsă. Excluderea 
altor actori care au un rol important în derularea proiectelor poate duce la disfuncţionalităţi 
în viaţa unei organizaţii şi, mai ales, în atingerea obiectivelor proiectului. 

Aceştia pot fi managerii unei organizaţii, clienţii, sau orice parte interesantă în 
proiectul respectiv. Astfel, managerii unei organizaţii trebuie să cunoască contextul 
managementului de proiect. 

Gradul de implicare al conducerii organizaţiei în realizarea proiectului, sprijinul pe 
care îl acordă proiectului îl constituie un aspect important de care depinde succesul unui 
proiect. Nu putem vorbi despre o cultură a managementului de proiect, la nivelul unei 
organizaţii fără a discuta rolul elementului-cheie în formarea acestei culturi: managementul 
de proiect. 

Managerii de proiect au identificat sprijinul conducerii organizaţiei, ca unul dintre 
principalii factori de succes ai proiectului, alături de realizarea unei planificări realiste, un 
bun management al riscului, şi un plan de monitorizare şi control al proiectului.  

Conform terminologiei PMI, managerul de proiect este acea persoană responsabilă 
pentru realizarea tuturor obiectivelor proiectului în vederea satisfacerii aşteptărilor 
clientului. Responsabilitatea realizării obiectivelor unui proiect: buget, timp, performanţe, 
aşteptările clientului, este atribuită deci unei personae: managerul de proiect. 

Managerii de proiect vor trebui să-şi asigure sprijinul conducerii organizaţiei, dar 
acest lucru nu poate fi realizat decât în măsura în care există la toate nivelurile organizaţiei 
o conştientizare a rolului managementului de proiect. Pentru managerii de proiect, sprijinul 
din partea conducerii înseamnă, în primul rand, recunoaşterea statutului şi abilităţilor specifice. 

Cu siguranţă, managementul proiectelor constituie valul revoluţionar în 
managementul unei organizaţii. Produse şi servicii din ce în ce mai complexe, nevoia 
pentru decizii funcţionale corelate în interiorul unei organizaţii, timpul din ce în ce mai scurt 
de care beneficiază organizaţia pentru a se adapta unui mediu dinamic, în continuă 
schimbare, toate acestea fac din managementul proiectelor un instrument important aflat 
la îndemâna organizaţiei care îi înţelege scopul şi avantajele utilizării. 

Majoritatea studiilor de specialitate s-au axat pe îmbunătăţirea procedeelor 
specifice ale managementului proiectelor. Se cunosc mai puţine lucruri despre cel 
desemnat să coordoneze proiectul, despre abilităţile, aptitudinile şi greutăţile cu care se 
confruntă. De regulă, un manager de proiect îşi începe cariera ca specialist într-o 
organizaţie, iar apoi este numit în fruntea unei echipe în vederea derulării unui proiect 
anume. În general, în cadrul unei organizaţii din domeniul public, managerii de proiect 
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posedă o minimă autoritate formală, iar limitele puterii de care dispun sunt conturate pe 
baza propriilor greşeli. Stilul lor de management trebuie să fie, mai degrabă, unul al 
convingerii şi influenţei decât unul coercitiv. Există cazuri în care un manager funcţional 
din cadrul unei organizaţii devine manager de proiect, el trebuind astfel să se 
metamorfozeze într-un generalist, un „om bun la toate“, fiind nevoit să supravegheze în 
continuare şi activitatea departamentului pe care îl conduce. În vreme ce managerul 
funcţional priveşte, în mod analytic, problemele specifice, managerul de proiect abordează 
problema în mod sistematic, analizând componentele prin prisma întregului, a mediului în 
care sistemul îşi desfăşoara activitatea. 

De regulă, managerul de proiect este ales şi confirmat de îndată ce proiectul este 
selectat penru finanţare, deşi sunt cazuri în care selectarea se face mai devreme. 

De cele mai multe ori, selectarea mangerului de proiect se face pe baze arbitrare, 
atragerea celor mai buni profesionişti către sectorul public este practic imposibilă, din 
cauza motivării scăzute. Managerul de proiect este, deseori, văzut ca fiind o persoană cu 
o ocupaţie accidentală. Argumentul a fost adus în discuţie de Frame, în 1987, şi priveşte 
imaginea de care „se bucură“ această profesie. Puţini oameni îşi doresc să ajungă 
managerii de proiect, noţiunea nefiind bine definită şi nici înţeleasă. În legislaţia din 
România, această profesie a fost reglementată sub denumirea de „ofiţer de proiect“, 
conform Clasificării Ocupaţiilor din România (C.O.R). 

Înţelegerea managementului proiectelor şi a rolului pe care acesta trebuie să-l aibă 
în viaţa unei organizaţii a reprezentat dificultatea cea mai mare cu care s-au confruntat 
managerii de proiect. În esenţă, nu gestionarea efectivă a unui program reprezintă cea mai 
mare problemă, ci provocările mediului în care managerul de proiect trebuie să opereze. 
Ei trebuie să înţeleagă cadrul în care proiectul este gestionat, formarea unei culturi a 
managementului de proiect într-o organizaţie fiind, în acest context, esenţială. 

 
Idei esenţiale de ştiut la începerea carierei în managementul proiectului: 
 înţelegerea managementului de proiect în toată complexitatea sa; 
 conflictul din interiorul echipei poate fi o sursă de progres; 
 conştientizarea de către managerii de proiect a rolului clientului şi organizaţiei în 

gestionarea unui proiect; 
 acceptarea politicii organizaţiei şi folosirea acesteia pentru derularea cu succes 

a proiectului; 
 înţelegerea termenului de „succes al proiectului“; 
 formarea şi menţinerea unei echipe de proiect unite; 
 în derularea unui proiect, „entuziasmul“ şi „disperarea“ sunt la fel de 

dăunătoare; 
 asumarea rolului de lider; 
 păstrarea în memorie, pe parcursul proiectului a tot ce trebuie realizat – nu uita 

scopul în vâltoarea proiectului; 
 folosirea cu precauţie a timpului; 
 planificare, planificare, planificare. 

 
Cultura managementului de proiect este, în primul rand, formată de către cei care 

percep managementul proiectelor ca fiind un domeniu incitant şi pe care îl consideră 
adecvat dezvoltării lor profesionale. 

Persoanele cu pregătire în managementul proiectelor sunt mai dornice să-şi 
continue cariera în managementul proiectelor decât cei care ajung accidental manageri de 
proiect. Cursurile de pregătire în managementul proiectelor şi programele de masterat în 
acest domeniu au cea mai mare influenţă în alegerea unei cariere în managementul 
proiectelor, şi, în consecinţă, ajută la dezvoltarea unui limbaj specific, a unor valori şi 
credinţe comune domeniului.  
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O curriculă cuprinzătoare va ajuta înţelegerea tuturor elementelor specifice, 
integrând managementul proiectelor în cultura de bază a unei organizaţii, ridicând capitalul 
intelectual al organizaţiei şi motivând personalul echipelor de proiect. Credinţele, valorile şi 
normele colective ce reprezintă esenţa culturii orgnizaţionale, popularizate prin intermediul 
declaraţiilor formale ale misiunii şi obiectivelor organizaţiei constituie, de regulă, valori 
durabile ce se regăsesc şi în dimensiunile culturale ale managementului proiectelor: grija 
faţă de clienţi, munca în echipă, responsabilitatea socială, performanţa. 

Aspecte formale ale formării unei culturi organizaţionale a managementului de 
proiect se referă la următoarele: 

 construirea unei pagini de internet dedicată managementului de proiect, în care 
vor fi prezentate proiectele derulate de către organizaţie, cuprinzând atât 
succesele, cât şi eşecurile înregistrate; 

 crearea unei arhive care să cuprindă planurile proiectelor derulate, minute ale 
întâlnirilor membrilor echipei de proiect, probleme apărute în gestionarea 
diferitelor proiecte şi modul în care au fost ele rezolvate; 

 stabilirea unui program de comunicare organizaţională ce va avea în vedere 
atragerea personalului spre valorile managementului de proiect; 

 stabilirea unui program de motivare a personalului implicat în succesul 
proiectelor derulate de organizaţie. 

Rolul managerului de proiect în formarea culturii specifice în cadrul organizaţiei este esenţial. 
Conştientizarea de către conducerea organizaţiei a necesităţii formării culturii 

managementului de proiect, în primul rand, prin furnizarea unor programe de pregătire şi 
specializare este la fel de importantă. 

Gestionarea unui asemenea set complex de procese, fărp o pregătire prealabilă, 
adecvată şi în lipsa unui sprijin din partea organizaţiei poate însemna, pentru managerul 
de proiect, un eşec, o penalizare a activităţii sale chiar de la inceput.“ Dragoş Jaliu, 
Facultatea de Administraţie Publică – S.N.S.P.A 

Acum aş vrea să prezint un proiect care ne este destinat nouă, ca viitori absolvenţi 
de administraţie publică, şi anume Proiectul Tinerilor Profesionişti. 

UCRAP asigură managementul proiectului PHARE Crearea unui corp de 
manageri profesionişti în administraţia publică – Young Professionals Scheme, din 
programul PHARE 2001. 

Obiectivul proiectului este crearea în administraţia publică româneasca, a unui corp 
de tineri manageri profesionişti, neutri din punct de vedere politic şi capabili să ocupe 
funcţii de conducere în administraţia publică în următorii ani. 

Programul Tinerilor Profesionişti este un program de excelenţă în domeniul 
managementului public care va contribui la schimbarea viziunii asupra profesiei de 
funcţionar public. El promovează o nouă generaţie de lideri în administraţia publică, 
generaţie care să fie pregătită şi hotărâtă să implementeze atât principiile moderne ale 
managementului public, cât şi valorile spaţiului administrativ european, sprijinind aderarea 
României la Uniunea Europeană. 

Proiectul vizează două grupuri ţintă: tinerii absolvenţi (cu vârsta de până la 30 de 
ani) şi funcţionari publici, cu experienţă de cel puţin un an în administraţie (vârsta până la 
35 ani), cărora le corespund două componente: programul pentru Bursieri şi programul 
pentru Stagiari. 

Bursierii vor fi selectaţi dintre tinerii absolvenţi sau dintre persoane cu o anumită 
experienţă în sectorul public, sub un an de zile, sau privat. Ei vor urma cursuri de formare 
post-universitară, de până la un an, în şcoli de administraţie publică din vestul Europei, 
alese pe baza nivelului de cunoaştere a limbilor străine şi a preferinţelor fiecăruia. La 
întoarcere, le vor fi oferite posturi în administraţia publică din România, corespunzător 
instruirii, capacităţilor şi experienţei dobândite. 
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Stagiarii vor fi selectaţi dintre persoanele care lucrează deja în administraţie, dar 
care au o vârstă de până la 35 de ani. Fiecare stagiar va lucra în trei posturi diferite, în 
cadrul administraţiei publice, pe baza unui sistem de „rotatie“, pe o durată de nouă luni. 
Cei mai buni 25 dintre aceştia vor beneficia de un stagiu de pregătire de trei luni într-un 
sistem administrativ al unui stat membru al Uniunii Europene. Toţi stagiarii vor fi încadraţi 
ulterior în posturi, corespunzător instruirii, capacităţilor şi experienţei dobândite. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul www.yps.ro 
Acest proiect mi s-a părut unul important pentru noi şi de aceea am ales să-l 

prezint, dar mai sunt şi altele pe care le putem accesa de pe siturile guvernului 
www.gov.ro sau a ministerului integrării www.mie.ro, dar şi alte site-uri: 
www.infoeuropa.ro, www.pmi.ro . 

Având în vedere faptul că mai sunt 10 luni (azi, 01.03.2006) până la data integrării 
României la Uniunea Europeană, trebuie să amintim că vom beneficia şi de fonduri post-
aderare în uriaşa sumă de 30 miliarde de euro. Aşadar, Managementul Proiectelor este – 
O NECESITATE. 

Având în vedere diferitele tipuri de proiecte pe care le putem accesa, nimic nu ne 
poate opri să ne finanţăm chiar propria afacere din fonduri europene. SUCCES!!!!!!!!! 
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Abstract: 
In the analysis of the firm’s financial status, an often used method is the 

rates method that shows the relation between two indicators that condition one 
another and have a certain informative power. This relation can be expressed either 
as a coefficient (a number), or as a percent or a number of days (duration).  

The rates method allows the realization of comparative studies in time and 
space, the objective evaluation of different enterprises’ status and performances. 

 
În analiza poziţiei financiare a firmei, o metodă utilizată prin excelenţă este metoda 

ratelor, care exprimă raportul dintre doi indicatori care se condiţionează şi au o anumită 
putere informativă, raport ce poate fi exprimat fie sub formă de coeficient (un număr), fie 
sub formă procentuală sau printr-un număr de zile (durată). Metoda ratelor permite 
realizarea unor studii comparative în timp şi spaţiu, aprecierea obiectivă a poziţiei şi 
performanţelor diverselor întreprinderi.  

Mărimile ce se iau în considerare în construcţia indicatorilor se obţin fie din situaţiile 
financiare anuale (bilanţ, contul de profit şi pierdere, note explicative), fie din alte evidenţe 
cu caracter operativ sau statistic.   

O rată izolată, singulară nu este semnificativă. Aprecierea informaţiilor furnizate prin 
metoda ratelor nu poate fi dezvoltată decât dacă analistul dispune de valori de referinţă 
interne sau externe pentru a avea un criteriu de comparaţie. Valorile de referinţă externe 
pot fi: norme sectoriale, valori înregistrate de întreprinderile ce pot fi considerate ca etalon 
pentru activitatea respectivă. Valorile de referinţă interne pot fi: valori înregistrate în trecut 
pentru ratele respective, valori corespunzând obiectivelor stabilite de conducerea 
întreprinderii. 
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Ratele sunt utile în analiză din următoarele considerente:1

 permit aprecierea stării de sănătate financiară a întreprinderii şi evaluarea 
performanţelor managementului, constituind o informaţie sintetică atât pentru conducerea 
întreprinderii, cât şi pentru acţionari, bancă, analişti financiari etc. 

 

 permit vizualizarea unei evoluţii, cu condiţia ca perioada luată în considerare să 
fie suficient de mare, cel puţin trei ani, pe baza evoluţiei trecute putându-se previziona 
tendinţa în viitor, cel puţin un an, cu condiţia să nu se producă modificări majore faţă de 
perioadele anterioare; 

 asigură realizarea de comparaţii cu alte întreprinderi de acelaşi tip, cu 
întreprinderi din aceeaşi ramură sau cu date statistice, permiţând şi efectuarea unor 
agregări şi prezentarea nivelurilor ratelor financiare, ca medii pe activităţi economice specifice; 

 ratele sunt elemente esenţiale ale tabloului de bord al întreprinderii. Ele trebuie 
regrupate şi transcrise sub formă de grafice simple, uşor de citit şi adaptate nivelului 
fiecărui responsabil, pentru a clarifica şi sintetiza informaţiile, în vederea uşurării luării deciziilor; 

 ratele contribuie la luarea deciziilor, recomandându-se totuşi utilizarea cu 
prudenţă a acestora, fără a lansa aprecieri excesive pe baza unei singure rate. 

Clasificarea ratelor 
În funcţie de modul de calcul, ratele pot fi grupate astfel: 
a). rate de structură – exprimă un raport între nivelul absolut al elementului parte şi 

nivelul absolut al întregului, exprimat, de regulă, în procente (rata activelor circulante, care 
arată ponderea în total active a activelor circulante); 

b). rate de intensitate – caracterizează atribuirea elementelor componente ale unui 
indicator faţă de fiecare din elementele componente ale altui indicator, între cei doi 
indicatori existând o legătură directă (raportând producţia obţinută la numărul de muncitori, 
se obţine o mărime relativă care exprimă productivitatea medie pe muncitor); 

c). rate de corespondenţă – rezultă din compararea nivelurilor absolute a două 
dintre componentele unui indicator (raportul dintre valoarea mijloacelor fixe productive şi a 
celor neproductive). 

Din punctul de vedere al naturii informaţiilor utilizate, ratele se calculează pe baza 
mărimilor regăsite în: 

a). activul bilanţului (rata activelor imobilizate=active imobilizate/activ total*100, rata 
activelor circulante= active circulante/activ total*100, rata stocurilor=stocuri/activ total (sau 
active circulante)*100 etc.); 

b). pasivul bilanţului (rata stabilităţii financiare=capital permanent/pasiv total*100, 
rata autonomiei financiare=capital propriu/pasiv total*100 etc.) 

c). activul şi pasivul bilanţului (rata finanţării stabile=capital permanent/active 
imobilizate nete*100, rata finanţării ciclice=pasive curente/active curente*100 etc.) 

d). contul de profit şi pierdere (rata marjei nete=rezultatul net al exerciţiului/cifra de 
afaceri*100, rata profitabilităţii comerciale=rezultatul brut al exerciţiului/cifra de afaceri*100 
etc.); 

e). bilanţ şi contul de profit şi pierdere (viteza de rotaţie a activelor circulante=active 
circulante/cifra de afaceri*360, viteza de rotaţie a creditului-furnizor=furnizori/cifra de 
afaceri*100 etc.) 

Principalele obiective în cadrul analizei pe baza ratelor constau în studierea 
succesivă a cel puţin trei dimensiuni financiare ale întreprinderii: rentabilitate, lichiditate, 
structură financiară.2

                                                 
1 D.N., Lezeu, Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 152  
2 G. Vintilă, Gestiunea financiară a întreprinderii, EDP, Bucureşti, 1997, p. 187 

 Ţinând cont de acest aspect, diferitele rate folosite pentru analiza 
financiară se grupează, în general, în trei categorii: 

a). rate de structură – aceste rate sunt destinate pentru a aprecia structura 
financiară a întreprinderii. Se stabilesc pe baza datelor extrase din bilanţ. 
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b). rate de rentabilitate – aceste rate măsoară gradul de rentabilitate a 
întreprinderilor, adică capacitatea ei de a realiza profit, comparând rezultatele, fie cu cifra 
de afaceri, fie cu capitalul investit. 

c). rate de gestiune – aceste rate evidenţiază eficienţa cu care firma îşi utilizează 
resursele de care dispune. Ele compară elementele patrimoniale cu indicatorii care 
reflectă nivelul de activitate a întreprinderii. 

Analiza structurii activului 

Analiza structurii patrimoniale, ca parte componentă a analizei poziţiei financiare,  
urmăreşte analiza ponderii diferitelor elemente patrimoniale în totalul bilanţului, precum şi 
raportul între diferite componente de activ, respectiv, pasiv. Aceasta completează studiul 
indicatorilor în mărimi absolute şi permite efectuarea de comparaţii pentru a situa mai 
corect întreprinderea în mediul său concurenţial în spaţiu sau pentru a-i aprecia evoluţia 
prin analizele comparative în timp. 

Principalele rate de caracterizare a structurii activului sunt: 
a). Rata activelor imobilizate 

100
  totalActiv

eimobilizat  ActiveRai ∗=  

Această rată urmăreşte evoluţia ponderii elementelor patrimoniale utilizate 
permanent în total activ, reflectând gradul de investire a capitalului în întreprindere. 

Nivelul normal al acestei rate diferă de la o întreprindere la alta, în funcţie de 
ramura sau sectorul de activitate din care face parte, cel mai frecvent situându-se în jurul 
valorii de 40-60%. De asemenea, este cunoscut faptul că dotarea tehnică variază în 
funcţie de profil. 

Se pot întâlni următoarele situaţii: 
 Rai1>Rai0

 Rai

 – semnifică faptul că ponderea imobilizărilor creşte în perioada 
curentă faţă de perioada de bază ca urmare a modificării într-o proporţie mai mare a valorii 
activelor imobilizate în raport cu valoarea activului total; 

1<Rai0

Ca urmare a conţinutului diferit al componentelor activului imobilizat, se pot utiliza 
următoarele rate complementare: 

 – ponderea imobilizărilor scade în perioada curentă faţă de perioada 
de bază, ca urmare a modificării într-o proporţie mai mare a valorii activului total, în raport 
cu valoarea activelor imobilizate. 

a1). Rata imobilizărilor necorporale (Rin) arată ponderea valorii activelor 
intangibile (brevete, licenţe, mărci comerciale, fond comercial etc.) în total activ.  

100
activ Total

enecorporal Imob. Rin ∗=  

O rată înaltă a imobilizărilor necorporale înseamnă fie o activitate de cercetare-
dezvoltare semnificativă, fie interesul pentru achiziţia de astfel de imobilizări, în scopul 
exploatării lor. În general, întreprinderile româneşti au  o pondere redusă a activelor 
necorporale. În ţările dezvoltate, bilanţurile firmelor evidenţiază ponderi importante ale 
activelor imobilizate necorporale. 

a2). Rata imobilizărilor corporale (Ric) măsoară ponderea capitalurilor fixe 
corporale (terenuri, clădiri, maşini şi echipamente) în cadrul activelor întreprinderii. 
Indirect, reflectă flexibilitatea întreprinderii la schimbările cerinţelor pieţei şi a tehnologiei.  

100
activ Total

corporale Imob.  Ric ∗=  

Rata imobilizărilor corporale depinde de natura activităţii desfăşurate de către o 
întreprindere. Astfel, ea este mai ridicată în cazul unităţilor cu un proces tehnologic 
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complex, ce necesită o infrastructură importantă sau echipamente costisitoare şi mai 
scăzută la societăţile de comerţ şi prestări servicii.  

Nivelul ratei imobilizărilor corporale este influenţat semnificativ de politica de 
amortizare, politica de investiţii sau alegerea contabilă între cost istoric şi valoare justă 
pentru imobilizările corporale. 

a3). Rata imobilizărilor financiare (Rif) arată ponderea valorii activelor 
financiare în total activ şi reflectă politica de investiţii financiare a firmei. 

100
activ Total

financiare Imob.  Rif ∗=  

În mod firesc, indicatorul înregistrează valori ridicate în cazul holdingurilor, al căror 
obiect de activitate îl reprezintă gestionarea unui portofoliu de participaţii. Valori foarte 
reduse se pot întâlni la întreprinderile mici şi mijlocii, la firmele ce nu dezvoltă o politică 
activă de investiţii financiare.3

RifRinRic100*
At

IfInIc100
At
AiRai ++=

++
=∗=

 
Rata activelor imobilizate poate fi exprimată ca o însumare a celor trei rate 

complementare: 

 

b). Rata activelor circulante  

100
activ Total

circulante Active  Rac ∗=  

Această rată reflectă ponderea activelor cu caracter temporar în total activ, fiind o 
măsură a flexibilităţii financiare, în măsura în care evidenţiază importanţa relativă a 
activelor uşor de transformat în bani. 

Între rata activelor imobilizate şi rata activelor circulante, se formează relaţia:  
Rai + Rac = 100 

Se pot întâlni următoarele situaţii: 
 Rac1>Rac0

 Rac

 – ponderea activelor circulante creşte în perioada curentă faţă de 
perioada de bază, ca urmare a modificării valorii activelor circulante într-o proporţie mai 
mare decât cea a activului total. Această modificare este considerată favorabilă, în situaţia 
în care cifra de afaceri are cel puţin aceeaşi valoare cu cea a activelor circulante, în 
condiţiile realizării vitezei de rotaţie cel puţin la nivelul perioadei de bază. 

1<Rac0

Ca şi în cazul activelor imobilizate, pentru procesul de decizie operaţional se 
recomandă ratele analitice ale activelor circulante: rata stocurilor, rata creanţelor şi rata 
disponibilităţilor. 

b1). Rata stocurilor (Rst) reflectă ponderea stocurilor (activele circulante cel mai 
puţin lichide) în total active. 

 – ponderea activelor circulante scade, ca efect al modificării valorii 
activului total într-o proporţie mai mare decât cea a activelor circulante. Pentru o apreciere 
favorabilă (la nivelul unei limite minime), viteza de rotaţie a activelor circulante trebuie să 
crească, în condiţiile realizării cifrei de afaceri, cel puţin la nivelul anului de bază. 

100
activ Total

Stocuri Rst ∗=  

Acest indicator înregistrează niveluri ridicate în cazul întreprinderilor cu activitate de 
producţie şi ciclu lung de fabricaţie, precum şi în cazul firmelor de distribuţie care, prin 
specificul activităţii, înregistrează un volum ridicat al stocurilor. În sfera serviciilor, această 
rată înregistrează niveluri foarte scăzute. 

                                                 
3 G. Vâlceanu, V. Robu, N. Georgescu, Analiză economico-financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 347 
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În practică, se consideră că un nivel echilibrat al ratei stocurilor ar fi de aproximativ 
30% în ramurile industriale şi de 40-45% în construcţii şi comerţ.4 

Interpretarea evoluţiei în timp a ratei stocurilor necesită corelarea cu nivelul cifrei de 
afaceri, creşterea stocurilor fiind justificată, doar dacă are loc creşterea volumului de activitate: 

ICA>IS 
unde: 
ICA – indicele cifrei de afaceri; 
IS

 

 – indicele stocurilor. 
Stocurile fiind formate dintr-o serie de elemente: materii prime, producţie 

neterminată, produse finite, mărfuri etc., rata stocurilor poate fi descompusă în 
următoarele rate analitice: 

;100
circulante Active

prime Materiiprime materiilor Rata ×=  

 ;100
circulante Active

ăneterminat  Productiaeneterminat  productiei Rata ×=  

 ;100
circulante Active

finite  Produsefinite  produselor Rata ×=  

 .100
circulante Active

Marfurimarfuri de stocurilor Rata ×=  

Evoluţia acestor rate prezintă informaţii indispensabile fundamentării politicii comerciale. 
b2). Rata creanţelor (Rcr) reflectă ponderea creanţelor pe care le are 

întreprinderea în total activ. 

100
activ Total

creante Total Rcr ∗=  

Mărimea acestei rate este influenţată de domeniul de activitate, de natura relaţiilor 
întreprinderii cu partenerii aflaţi în aval, de termenele de plată practicate. Ea înregistrează 
valori foarte scăzute sau nule în cazul întreprinderilor aflate în contact direct cu o clientelă 
numeroasă, ce îşi achită cumpărăturile în numerar (comerţ cu amănuntul, prestări servicii 
către populaţie etc.) şi valori mai ridicate în cazul relaţiilor dintre întreprinderi.   

Valorile normale ale acestei rate sunt cuprinse între 20% şi 30%, în cazul 
întreprinderilor industriale, şi între 10% şi 15%, în cazul unităţilor de construcţii şi de 
desfacere cu ridicata. 

Pentru evidenţierea unor aspecte analitice cu implicaţii asupra echilibrului unei 
firme, este utilă aprofundarea analizei creanţelor, având în vedere: natura creanţelor, 
certitudinea realizării lor, precum şi termenul de realizare. 

b3). Rata disponibilităţilor (Rdb) reflectă ponderea disponibilităţilor în total 
active şi măsoară lichiditatea internă a întreprinderii. 

100*
activ Total

itatiDisponibil  Rdb =  

Nivelul disponibilităţilor unei întreprinderi arată şi virtuţi organizatorico-manageriale, 
dar şi vicii. Un nivel ridicat înseamnă echilibru financiar consolidat, dar şi resurse 
insuficient utilizate. Rata disponibilităţilor trebuie apreciată cu multă prudenţă şi din motivul 
prezentat, dar şi datorită fluctuaţiilor rapide şi posibilităţilor multiple de operare cu date 
eronate. La nivelul unei întreprinderi, sunt considerate normale următoarele rate ale 
disponibilităţilor băneşti: 

a. 3 – 5% pentru ponderea disponibilităţilor băneşti total active circulante; 
b. 1,5 – 2% pentru ponderea disponibilităţilor băneşti în total activ. 

                                                 
4 A. Buglea, Analiza situaţiei financiare a întreprinderii, Ed. Mirton, Timişoara, 2004, p. 87 
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Rata activelor circulante poate fi exprimată ca o însumare a celor trei rate 
complementare: 

RdbRcrRst100*
At

DbCrSt100
At
AcRac ++=

++
=∗=  

Analiza structurii surselor de finanţare 

Ratele de structură ale surselor de finanţare permit aprecierea politicii financiare a 
întreprinderii (modul de structurare a surselor de finanţare în funcţie de provenienţă şi de 
gradul de exigibilitate a acestora). Totodată oferă o serie de informaţii specifice cu 
semnificaţii mai complexe decât ratele structurii activului. 

Principalele rate de structură ale surselor de finanţare sunt: 
a). Rata stabilităţii financiare (Rsf) reflectă ponderea surselor pe care le are 

întreprinderea pentru o perioadă mai mare de un an, în totalul surselor de acoperire a 
mijloacelor economice. 

100*
pasiv Total

permanent CapitalRsf =  

unde: Capitalul permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu şi lung 
Rata stabilităţii financiare, analizată în dinamică, dacă înregistrează o creştere, 

reflectă o situaţie favorabilă, dacă majorarea capitalului permanent în raport cu totalul 
pasivului se datorează creşterii capitalurilor proprii într-un ritm superior datoriilor pe termen lung. 

Dacă rata prezintă o tendinţă de scădere, situaţia poate fi considerată favorabilă 
dacă este determinată de reducerea datoriilor pe termen lung, fără ca acestea să scadă 
sub anumite limite dacă întreprinderea beneficiază de efectul de levier. 

Preponderenţa capitalului angajat în sursele financiare reflectă caracterul 
permanent al finanţării activităţii, conferind grad ridicat de siguranţă prin stabilitate în 
finanţare. Valoarea minimă care oferă o stabilitate acceptabilă este de 50%, deşi se 
consideră normală dacă oscilează în jurul valorii de 66%.  

b). Rata autonomiei financiare (Raf) arată cât din patrimoniul întreprinderii este 
finanţat pe seama resurselor proprii şi se determină cu relaţiile: 

 Rata autonomiei financiare globale (Rafg): 

100*
pasiv Total
propriu Capital  Rafg =  

Reflectă ponderea capitalurilor proprii în total surse de finanţare. Este de dorit ca 
nivelul ratei să fie cât mai mare. 

Teoria şi practica economică au format variantele: 
 în situaţia în care capitalul propriu reprezintă cel puţin 2/3 din capitalul total, 

întreprinderea dispune de o autonomie financiară ridicată, prezentând garanţii 
aproape certe pentru eventualii creditori; 

 dacă ponderea capitalului propriu în totalul resurselor este cuprinsă între 30 şi 
50%, riscurile în cazul acordării creditelor sunt mai mari, dar întreprinderea 
poate beneficia mai departe de credite; 

 dacă capitalul propriu se situează sub 30%, întreprinderea nu mai prezintă 
garanţii pentru a beneficia de noi credite. 

 
 Rata autonomiei financiare la termen (Raft) – este mai semnificativă decât rata 

precedentă, deoarece prezintă structura capitalurilor permanente şi arată gradul 
de independenţă financiară a întreprinderii pe termen lung. Se poate calcula 
după relaţiile: 
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(1) 100*
permanent Capital

propriu Capital Raft =  

 

(2) 100*
lung termen pe Datorii

propriu Capital Raft =  

Pentru prima relaţie, autonomia financiară este asigurată, în situaţia în care 
capitalul propriu reprezintă cel puţin jumătate din cel permanent (Raft(1)

În al doilea caz, autonomia financiară este asigurată când capitalul propriu este mai 
mare sau egal cu datoriile pe termen lung (Raft

>50%). 

(2)
c). Rata datoriilor pe termen scurt (Rds) reflectă măsura în care resursele 

curente participă la formarea resurselor totale şi la finanţarea activităţii. Valoarea maxim 
admisibilă a indicatorului nu poate depăşi 50% din total pasiv, valoarea normală oscilând 
în jurul a 33%. 

>100%).  

100*
pasiv Total

scurt termen pe Datorii  Rds =  

d). Rata îndatorării măsoară ponderea datoriilor întreprinderii în totalul surselor 
de finanţare. Acesta se calculează în următoarele variante: 

 Rata îndatorării globale (Rîg) – măsoară ponderea datoriilor totale faţă de terţi, 
indiferent de natura lor, în totalul surselor de finanţare. 

100*
pasiv Total
 totaleDatorii  Rîg =  

O valoare situată în jurul a 66% este considerată normală. 
 Rata îndatorării la termen (Rît) – se determină folosind relaţiile: 

(1) 100*
permanent Capital

lung termen pe Datorii Rît =  

 

(2) 100*
propriu Capital

lung termen pe Datorii Rît =  

Calculată cu prima relaţie, rata îndatorării la termen reflectă proporţia în care 
datoriile pe termen lung participă la formarea capitalului permanent şi exprimă o situaţie 
favorabilă a întreprinderii dacă are un nivel < 50%.  

Cea de-a doua relaţie de calcul a ratei de îndatorare la termen arată raportul în care 
se află datoriile pe termen lung faţă de capitalurile proprii, permiţând aprecierea capacităţii 
de îndatorare a unei întreprinderi. În acest caz, capacitatea de îndatorare este saturată 
când rata îndatorării la termen se apropie de 100%. 
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Factorii determinanþi  
ai lichiditãþii întreprinderii 

Gabriela CIURARIU , Moise CÎNDEA  

Key words: liquidities, shareholding, stationnarity 

Abstract: 
 We analyze in this article the determinants of the liquidities of company and 
we show that the enterprises lentemment adjust their level of liquidities towards 
target ratios and that a shareholding dispersed determine the company to retain 
more liquidities.  As for work exist on the capitalization, the empirical obviousness 
shows that both theories which explains the levels of liquidities of the enterprises, 
trade off theory (TOT) and pecking order theory (POT), are present.   

 
Una din problemele fundamentale ale gestiunii întreprinderii rămâne aceea a 

identificării unui nivel optim al lichidităţilor care, în general, diferă de la un sector economic 
la altul. Principalele teorii în domeniu, trade off theory (TOT) şi pecking order theory (POT) 
abordează diferit această problemă, în sensul că prima consideră că firma analizează 
comparativ avantajele şi inconvenientele lichidităţii  pentru determinarea unui nivel optim al 
acesteia. A doua teorie apreciază că nivelul lichidităţii este funcţie de rezultatele 
întreprinderii. 

Modelele econometrice folosite pentru testarea celor două teorii sunt fundamentate 
pe ipoteza că variabilele incluse în regresie sunt de covarianţă staţionară. 
 Conform TOT, nivelul ţintă al lichidităţii poate fi instabil în timp, instabilitate datorată 
variaţiilor factorilor determinanţi ai lichidităţii. Prezenţa costurilor de tranzacţionare şi 
asimetria informaţiilor determină întreprinderea să aleagă un nivel optim al lichidităţii 
determinat ca rezultat al compensării între costurile şi beneficiile marginale. Costurile de 
tranzacţionare sunt ocazionate de decizia întreprinderii de a converti diferite active în 
lichidităţi sau de a emite acţiuni. Excedentul de lichidităţi este privit diferit de acţionari şi 
manageri: în timp ce la nivelul managerilor se manifestă o preferinţă pentru lichidităţi care, 
pe de o parte, pot fi investite în alte proiecte şi, pe de altă parte, reduc riscul global al 
întreprinderii, acţionarii optează pentru distribuirea lichidităţilor în exces sub formă de 
dividende sau răscumpărare de acţiuni. 
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O explicaţie pentru preferinţa managerilor pentru exces de lichidităţi poate fi 
considerată asimetria informaţiilor, în sensul că nivelul şi calitatea acestora nu sunt 
identice pentru toţi utilizatorii: de exemplu, întreprinderea riscă să compromită finanţarea 
proiectelor sale viitoare, în cazul în care nu reuşeşte să transmită creditorilor situaţia 
exactă a investiţiilor în curs. Pentru evitarea riscului de subinvestire, din raţiuni de 
precauţie, managerii pot opta pentru păstrarea lichidităţilor în exces. 
 În schimb, teoria POT consideră că întreprinderea asistă pasiv la ajustarea nivelului 
de lichidităţi determinat de încasări şi plăţi, obiectivul ei central fiind nivelul îndatorării nete, 
ca diferenţă între obligaţiile sale financiare şi lichidităţi. 
   Conform unor autori1

- Talia întreprinderii 

, pe termen scurt este dificilă distincţia între cele două abordări 
la nivel de întreprindere căci, în ambele cazuri, dinamica lichidităţilor poate avea un 
caracter pasiv. Pe termen lung, distincţia este posibilă prin prisma studiului 
comportamentului factorilor determinanţi ai lichidităţii. Reconcilierea celor două teorii TOT 
şi POT are la bază, potrivit celor doi autori conceptul de buffer stock liquidity (BSL), 
conform căruia, la nivelul întreprinderii, lichidităţile sunt folosite pentru a absorbi şocurile 
pe termen scurt, urmărind, în acelaşi timp, ca obiectiv principal, nivelul optim al ratei 
lichidităţii pe termen lung. Fluctuaţiile în jurul nivelului optim sunt admise, urmărindu-se 
influenţa deviaţiilor de la nivelul optim asupra procesului decizional. 
 Factorii determinanţi ai lichidităţii pot fi sistematizaţi astfel: 

Conform teoriei TOT, întreprinderile mari au un cash-flow stabil, ceea ce reduce 
riscul de faliment şi determină accesul la surse de finanţare diversificate, spre deosebire 
de IMM. Activitatea diversificată a marilor întreprinderi le permite totodată obţinerea de 
numerar rapid, prin vânzarea unor active care nu servesc activităţii principale. Economiştii 
americani Harris şi Raviv 2

- Oportunităţile de creştere 

 apreciază că talia întreprinderii este o măsură inversă a 
asimetriei informaţiei între „insiders“ şi „outsiders“. IMM, confruntate cu asimetria 
accentuată a informaţiilor, constituie rezerve de lichidităţi din motive de precauţie, evitând 
astfel riscul de subinvestire în viitor. Altfel spus, conform TOT, talia întreprinderii trebuie 
corelată negativ, în raport cu nivelul lichidităţilor. 

Cealaltă teorie POT identifică o relaţie pozitivă între talia întreprinderii şi nivelul 
lichidităţii, aspect explicat de creşterea rezervelor de lichiditate odată cu dezvoltarea 
întreprinderii. 

TOT apreciază că relaţia dintre opţiunea de creştere a întreprinderii şi nivelul 
lichidităţilor este una ambiguă, în sensul că costurile de oportunitate datorate lipsei 
lichidităţilor sunt substanţiale în cazul întreprinderilor cu nevoi investiţionale ridicate. 

POT nu prevede o legătură directă între oportunităţile de creştere şi lichidităţi. 
Oportunităţile de creştere se apreciază prin raportul dintre valoarea contabilă a fondurilor 
străine plus valoarea de piaţă a fondurilor proprii şi valoarea contabilă a activelor. În 
măsura în care această rată reflectă corect opţiunea de creştere, se poate observa o 
relaţie pozitivă între lichidităţi şi această rată; acest aspect este datorat faptului că 
întreprinderile profitabile au un nivel ridicat al ratei şi, conform POT, acestea au, de 
asemenea, lichidităţi însemnate. 

- Profitabilitatea    
Conform POT, rezultatele financiare ale întreprinderii sunt direct legate de lichidităţi, 

în sensul că întreprinderile profitabile generează nivele ridicate ale cash-flow. Ca măsură a 
profitabilităţii, se consideră rata beneficiului înainte de impozit şi dobânzi plus 
amortismente şi totalul activului bilanţier. 

                                                 
1 Bruinshoofd, Allard & Kool, Clemens, 2002. The Determinants of Corporate Liquidity in the Netherlands, Maastricht 
: METEOR, Maastricht Research School of Economics of echnology and Organization 
2 Harris, M., Raviv, A., The Theory of Capital Structure, Journal of Finance, 46, march 1991, pp. 297-355 
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- Îndatorarea 
Din perspectiva POT, relaţia dintre îndatorare şi lichidităţi este strict negativă, căci 

întreprinderile profitabile alocă o parte din cash-flow, plăţii datoriilor şi acumulării de 
lichidităţi. 

Conform TOT, pentru nivele ridicate ale îndatorării, investiţia în instrumente lichide 
devine prohibitivă, de unde predicţia unei relaţii negative dintre lichidităţi şi îndatorare. 
Sursa de îndatorare are o importanţă deosebită în viziune TOT, în sensul că recurgerea la 
împrumut bancar creşte flexibilitatea, ca urmare a faptului că această îndatorare este 
negociabilă în condiţii de dificultate de plată, astfel împrumutul bancar servind ca substitut 
al lichidităţilor. Ca măsură a îndatorării se poate folosi ponderea fondurilor străine în totalul 
fondurilor înscrise în bilanţ plus valoarea de piaţă a fondurilor proprii. 

- Variabilitatea rezultatelor 
Acest aspect vizează (în varianta TOT) tendinţa de a reţine lichidităţi, proprie 

întreprinderilor cu rezultate aleatorii, din motive de precauţie, în scopul evitării costurilor de 
oportunitate datorate lipsei lichidităţilor în anumite perioade. Se manifestă astfel o legătură 
directă între lichidităţi şi volatilitatea rezultatelor. Cealaltă teorie nu oferă predicţii clare 
asupra variabilităţii rezultatelor. 

- Necesarul de fond de rulment 
Necesarul de fond de rulment joacă un loc important în managementul firmei, 

întrucât asigură continuitatea activităţii acesteia. În viziunea POT, pentru acoperirea 
necesarului de fond de rulment, întreprinderea apelează la lichidităţile de care dispune, în 
timp ce TOT consideră că între cele două noţiuni există o relaţie inversă, necesarul de 
fond de rulment fiind exprimat prin diferenţa dintre activele circulante şi pasivele pe termen 
scurt, făcând abstracţie de trezorerie şi datoriile financiare pe termen scurt. 

- Dividendele 
Întreprinderile rentabile care distribuie dividende sunt în măsură să facă faţă 

necesităţilor investiţionale viitoare, căci pot reduce rata distribuirii de dividende3

- Acţionariatul 

: conform 
TOT, întreprinderile care distribuie dividende se vor caracteriza prin lichidităţi diminuate. 
Aceeaşi predicţie relativă la relaţia dividende-lichidităţi este făcută şi de pecking order 
theory (POT), în sensul că firmele care plătesc dividende dispun de lichidităţi acumulate. 
Pentru cuantificarea dividendelor distribuite, se foloseşte ponderea sumei anuale cu 
această destinaţie în totalul activelor firmei. 

Aceiaşi autori4

O situaţie diferită este întâlnită în economia americană

 au ajuns la concluzia că întreprinderile cu protecţie slabă a 
acţionariatului au o pondere mai mare a lichidităţilor, comparativ cu celelalte, o explicaţie a 
acestui fapt fiind imposibilitatea acţionarilor de a determina managerii la distribuirea 
lichidităţilor excedentare.  

5

Analiza regresională demonstrează că întreprinderea îşi ajustează lichiditatea către 
un nivel-ţintă pe termen lung, acest proces de ajustare fiind relativ lent. Un rol important în 
acest sens revine contextului instituţional, având în vedere că întreprinderile cu acţionariat 

 unde acţionariatul 
beneficiază de protecţie legală, demersurile acestuia fiind de natură să oblige managerii la 
distribuirea lichidităţilor excedentare. 

Ca măsură a variabilei explicative lichiditate se foloseşte frecvent rata lichidităţii 
determinată ca raport procentual între lichidităţi plus investiţii pe termen scurt şi Activul net 
bilanţier (cu excepţia lichidităţilor). 

Analiza lichidităţii firmei este fundamentată pe datele cuprinse în bilanţ, contul de 
rezultate şi tabloul fluxurilor de trezorerie.  

                                                 
3 Dittmar, A., Mahrt,-Smith, J., Servaes, H., Corporate liquidity, Journal of Financing and Quantitative Analysis, 2003 
4 ibidem 
5 Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R., The determinants and implications of corporate cash holdings, 
Journal of Financial Economics, Vol. 52, 1999, p. 23-45 
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dispersat reţin mai mult cash, mijloacele acţionarilor de a determina managerii să distribuie 
lichidităţile excedentare fiind limitate. 
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Abstract 
The functioning in optimal conditions of the banking societies in an economy 

based upon competition can't be possible beyond the edges of a performing 
management of the multiple dimensions which characterize risk as an impact factor 
upon the performances. 
 After presenting the general framework and the sources of risk in the 
banking activity the work contains elements specific to the risk in the discounts 
without cash. In appreciating the performances of the management of risk in 
internal and external discounts one looks at a series of minimal criteria regarding 
the politics, the processes, the staff and the control systems. Based upon these 
minimal criteria of evaluating risk in discounting it has been appreciated the 
influence of each category of factors (structural factors, strategic ones, and external 
ones) and it is settled if the discounting risk of the bank at being exposed is low, 
intermediate or high. 

Ca finalitate a tranzacţiilor comerciale derulate între partenerii de afaceri, plata 
contravalorii mărfurilor livrate sau serviciilor prestate se poate realiza în mai multe moduri.  

Cea mai sigură şi rapidă modalitate de plată o reprezintă numerarul, însă are un 
dezavantaj major determinat de circulaţia firească a bancnotelor. 

În practica comercială actuală cea mai utilizată metodă de plată o reprezintă 
decontarea fără numerar, metodă impusă de avantajele pe care le presupune faţă de plata 
în numerar, şi anume: 

- suma mare care poate fi plătită: 
- moneda în care se face plata poate fi calculată în echivalent cu altă monedă; 
- efectuarea plăţii de la distanţă printr-o singură instrucţiune adresată băncii; 
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- existenţa unui decalaj între emiterea unui instrument de plată şi efectuarea 
transferului, perioadă în care plătitorul dispune de suma care urmează a fi 
transferată.   

  
Principalele modalităţi de plată fără numerar utilizate sunt: 
- transfer debit prin ordin de plată; 
- transfer credit prin cec, bilet la ordin sau cambie; 
- incasso documentar; 
- acreditiv documentar. 
Atât ordonatorii plăţilor, cât şi societăţile bancare autorizate să efectueze plăţile în 

contul şi numele clienţilor deserviţi se confruntă cu riscuri pentru fiecare din modalităţile de 
plată utilizate. Pentru diminuarea acestor riscuri se impune implementarea unui sistem 
riguros de urmărire a efectuării transferurilor bancare şi un management eficient a 
riscurilor rezultate din desfăşurarea acestei activităţi. 

Riscurile de plăţi pot fi definite ca pierderi probabile, urmare a derulării 
necorespunzătoare a operaţiunilor de transferuri de sume. 

Acestea pot avea cauze rezultate dintr-un management necorespunzător, 
materializat în:   

- neîncasarea comisioanelor şi altor sume ce revin băncii pentru serviciile prestate; 
- neefectuarea la timp şi conform prevederilor contractuale a plăţilor. În consecinţă 

apar alte cheltuieli (ex.: penalităţi) care pot atrage şi deteriorarea imaginii băncii în mediul 
de afaceri. 

Astfel de situaţii pot să apară din diferite cauze, cum ar fi: 
- inexistenţa unor norme şi proceduri adecvate de desfăşurare a operaţiunilor băncii 

cu efecte negative asupra altor activităţi conexe; 
- transmiterea tardivă sau netransmiterea informaţiilor privind strategia băncii, a 

normelor şi procedurilor interne între compartimentele ierarhice şi operaţionale ale băncii; 
- inexistenţa unor programe consistente de pregătire a personalului corespunzător 

profilului de activitate al băncii; 
- absenţa din procedurile şi normele proprii a unor prevederi clare referitoare la 

relaţiile funcţionale care trebuie să existe între unităţile teritoriale şi centrala băncii, cu 
privire la necesitatea şi/sau oportunitatea amendării unor norme şi reglementări interne. 

Astfel, pentru banca iniţiatoare a plăţii, un risc important determinat de neonorarea 
obligaţiilor contractuale faţă de clienţi apare din refuzul primirii de către banca destinatară 
a documentelor de plată, datorită întocmirii necorespunzătoare a acestora. 

De asemenea, pot fi excluse din compensarea multilaterală instrumentele de plată 
care, în urma analizei lor, în şedinţa de compensare, se încadrează în una dintre situaţiile 
de mai jos:  

a) conţinutul şi/sau forma lor sunt contrare prevederilor reglementărilor în vigoare 
şi/sau care nu au completate toate rubricile;  

b)
 
 instrumente de plată care prezintă modificări sau adăugări privind:  

 
suma plăţii;  

 
numele şi/sau numărul contului plătitorului şi/sau beneficiarului;  

 

numele şi/sau numărul codului unităţii bancare a plătitorului şi/sau unităţii 
bancare a beneficiarului;  
data plăţii (P), în cazul ordinului de plată.  

c) instrumentele de plată compensabile care prezintă diferite condiţionări privind 
efectuarea plăţii (dobânzi, penalizări etc.);  

d)

 Pentru evitarea acestui risc, sistemul de control intern şi evaluare a riscului trebuie 
să prevadă măsuri de îndeplinit  la data depunerii la banca iniţiatoare a documentelor de plată. 

 instrumente de plată compensabile de debit (cecuri) care nu sunt însoţite de 
borderouri de încasare.  
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În alte situaţii, pentru efectuarea operaţiunilor de decontări, băncile încheie cu 
clienţii o convenţie de deschidere de cont şi furnizare de servicii. Decontările fără numerar 
în România se realizează numai prin intermediul instituţiilor de decontare autorizate de 
Banca Naţională a României şi prin intermediul caselor de compensaţie autorizate în acest 
sens.  

Prin convenţiile de deschidere de cont, fiecare bancă stabileşte condiţiile în care 
aceasta este îndreptăţită să procedeze la închiderea conturilor (lipsa rulajului pentru o 
perioadă mare de timp, desfăşurarea unor activităţi nelegale ş.a.). 

De exemplu, pentru efectuarea operaţiunilor de plăţi fără numerar, la cererea 
clientului,  banca eliberează acestuia formulare de cec barate. Astfel, banca devine banca 
trasă în relaţiile de afaceri derulate de clientul sau. 

În cazul închiderii contului curent, există posibilitatea ca banca sa nu recupereze 
toate formularele cec care nu au fost decontate, şi în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 1/2000 al Băncii Naţionale a României privind Centrala Incidentelor de 
Plăţi, banca poate avea iniţiativa anulării filelor de cec nedecontate sau care nu au fost 
recuperate. În aceste condiţii, banca este supusă unui risc juridic, reputaţional şi de 
profitabilitate, riscuri determinate de imposibilitatea decontării unei file cec.  

Decontarea (plata) nu poate avea loc din următoarele motive: 
- lipsa de disponibil, ca urmare a închiderii contului (contul devenind nefuncţional) 

şi transferul eventualului disponibil intr-un cont de creditori diverşi; 
- data înscrisă pe fila cec este anterioară anulării ei; 
- fila cec a fost prezentată la plată după închiderea contului curent. 
Urmare a acţiunii de închidere a conturilor curente din motivele menţionate, în 

anumite cazuri, se pot crea situaţii de înscriere la CIP a unui refuz la plata minor 
(expirarea termenului de prezentare la plată sau fila cec aparţine unui set de documente 
retras din circulaţie) şi nu unul major (lipsa de disponibil în cont). Prin înscrierea unui motiv 
minor, banca se implică în relaţiile de afaceri dintre emitentul cecului şi beneficiarul 
acestuia. 

În asemenea situaţii, conducerea executivă a băncii şi administratorii trebuie să se 
asigure că responsabilii departamentelor în cauză identifică, măsoară, controlează şi 
monitorizează eficient riscul de decontare. Calitatea managementului riscului de decontare 
este dată de modul în care riscurile sunt identificate, măsurate, controlate şi monitorizate. 
Politicile, procedurile şi sistemele utilizate pentru atingerea acestor scopuri trebuie să se 
regăsească în programul băncii de gestionare a riscului de decontare. 

Nivelul riscului de decontare reprezintă volumul potenţialelor pierderi care pot fi 
înregistrate de bancă, în legătură cu activitatea transferurilor de fonduri efectuate la ordinul 
şi în numele clienţilor deserviţi. 

Pentru a determina nivelul riscului de decontare, trebuie, mai întâi, evaluată sursa 
riscului şi factorii care afectează expunerea la acesta. În urma aplicării criteriilor minime de 
evaluare, se determină dacă expunerea băncii la riscul de decontare este scăzută, 
moderată sau ridicată. 

Criterii minime de evaluare a factorilor care determină acest risc pot fi: 
 factorii structurali se referă la natura şi extinderea operaţiunilor  de decontare 

ale băncii. Din această categorie, fac parte nivelul capitalurilor supuse 
decontării, volatilitatea potenţială a nivelului plafonului maxim de garantare 
constituit la nivelul central al băncii, extinderea şi expunerea la riscul de 
decontare etc. 

 factorii strategici au în vedere eforturile băncii de a alege şi controla riscul de 
decontare. Aceşti factori includ eficienţa activităţilor de acoperire pentru controlul 
expunerii la riscul de translatare, volumul şi structura documentelor de 
decontare translatate, impactul schimbărilor în practicile şi strategiile de afaceri. 
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 alţi factori externi, necontrolabili, care influenţează expunerea băncii la riscul de 
decontare. Aici se includ schimbările legislative şi reglementările băncii centrale, 
condiţiile de piaţă, condiţiile economice, schimbările tehnologice, concurenţa etc. 

 Pentru un management eficient al decontărilor, este necesar un sistem 
informaţional managerial capabil să identifice şi corecteze în timp util disfuncţionalităţile 
apărute. Acest sistem trebuie testat atât din punct de vedere al funcţionalităţii în relaţia cu 
clienţii, cât şi din punct de vedere al posibilităţii de reacţie rapidă în caz de eroare. În acest 
sens, la testarea sistemului se are în vedere şi modul în care acesta răspunde la o serie 
de întrebări privind calitatea sistemelor de control ca parte a managementului riscului de 
decontare.  

- Există mecanisme de control corespunzătoare pentru monitorizarea 
corectitudinii informaţiei, tratamentului contabil corect şi respectării legilor şi 
politicilor? 

- Sunt implementate sisteme de control pentru identificarea şi remedierea 
deficienţelor, a adaptării politicilor sau pregătirii personalului în timp optim? 

- Sistemul informaţional al conducerii asigură informaţii adecvate şi la timp pentru 
evaluarea expunerii băncii la riscul de decontare? 

- Procesul de verificare a decontărilor este eficient şi independent? 
- Funcţia de audit verifică, în mod independent, corectitudinea sistemelor de 

măsurare a riscului de decontare? 
În practica bancară, sistemul informaţional stă la baza deciziilor manageriale. O 

componentă esenţială a acestui sistem se refera la sistemul de management al riscului  de 
decontare. 

Managementul riscului  de decontare, poate fi apreciat prin prisma unor criterii 
minime de evaluare a componentelor sale: politici; procese; personal; sisteme de control.  

Toate aceste componente sunt importante, dar gradul de complexitate al fiecăreia 
este diferit, în funcţie de mărimea şi diversitatea activităţilor băncii. Băncile mici, cu o 
activitate specializată pe anumite produse şi servicii pot avea politici, procese, sisteme de 
control implementate mai puţin formalizate decât băncile cu activitate complexă. 

Politicile reflectă intenţiile şi angajamentele băncii în legătură cu activităţile 
desfăşurate pentru obţinerea anumitor rezultate. Ele stabilesc standarde şi căile de 
acţiune pentru realizarea obiectivelor specifice, clarificând, în acelaşi timp, toleranţa băncii 
la riscuri.  

Pentru eficientizarea managementului riscului, sunt necesare mecanisme care să 
determine o redimensionare a politicilor în eventualitatea apariţiei unor schimbări în 
portofoliul activităţilor.  

Politicile pot fi scrise sau nescrise, în funcţie de complexitatea ariei de activitate a băncii.  
Dacă instituţia este o sucursală a unei bănci străine, managementul băncii trebuie 

să se implice în deciziile privind riscul de decontare pentru aceasta sau, cel puţin, să se 
asigure că conducerea sucursalei aplică politicile stabilite prin reglementările băncii centrale.  

Procesele reprezintă procedurile, programele şi practicile care guvernează modul în 
care banca îşi urmăreşte realizarea obiectivelor. Ele definesc modul de derulare zilnică a 
activităţilor. Acestea trebuie să fie în corelaţie cu politicile la care se referă, să fie eficiente 
şi să includă verificări şi comparaţii. 

În vederea unui management eficient al riscului de plăţi, personalul de execuţie şi 
conducere trebuie să fie calificat, competent şi să acţioneze potrivit aşteptărilor. Aceştia 
trebuie să cunoască şi să înţeleagă misiunea băncii, valorile, procesele şi politicile 
acesteia. În acest sens, trebuie stabilite programe de cointeresare pentru atragerea, 
dezvoltarea şi menţinerea unui personal calificat. 

Sistemele de control reprezintă instrumente pe care conducerea băncii le utilizează 
pentru măsurarea performanţei, luarea deciziilor şi evaluarea eficienţei proceselor 
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existente. Aceste instrumente trebuie să fie utilizate în timp util, corect şi pentru informare. 
Ele raportează şi măsoară performanţa băncii şi ajută conducerea în procesul de luare a deciziilor. 

În cadrul sistemului de management al riscului, există şi factori necontrolabili care  
influenţează, de asemenea, expunerea acesteia la riscul decontărilor. Aceştia pot fi în 
legătură şi cu calitatea partenerilor contractuali (trăgătorii asupra conturilor deschise la 
banca trasa). Aceşti factori se referă în general la: 

 schimbările legislative; 
 schimbări care privesc reglementările băncii centrale; 
 condiţiile economice, precum presiunea inflaţionistă; 
 schimbările tehnologice care îmbunătăţesc modalităţile de efectuare a 

transferurilor bancare. 
 competiţia în sistemul bancar, cu referire la diversificarea metodelor de transfer; 
De asemenea, în cadrul managementului riscului de decontare, trebuie să se aibă 

în vedere o serie de factori care afectează credibilitatea instrumentelor de plată. Acestea 
se referă, în primul rând, la modalitatea de efectuare a transferului (debitarea directă, în 
cazul ordinului de plată, emiterea de cecuri asupra unui disponibil existent în contul curent 
şi angajamentul de plată, în cazul biletului la ordin). 

 
O altă componentă a managementului riscului de decontare o constituie evaluarea 

sistemului de gestiune a riscului. Aceasta se realizează prin analiza politicilor, proceselor, 
personalului şi sistemelor de control. 

Pe baza verificării criteriilor minime de evaluare, se pot trage concluzii cu privire la  
calitatea de ansamblu a managementului riscului de decontare, încadrându-l în una din 
clasele: puternic, satisfăcător sau slab.  

Stabilirea clasei în care se încadrează calitatea managementului riscului de 
decontare poate fi privită sintetic sau analitic.  

Din punct de vedere sintetic, calitatea managementului riscului de decontare 
(puternic, satisfăcător sau slab) se poate determina prin capacitatea acestuia de a 
răspunde unor obiective ca: 

 înţelegerea de către management a riscului de decontare; 
 capacitatea de corecţie; 
 înţelegerea expunerii de decontare; 
 structurarea limitelor. 

Se poate spune că cel mai eficient management al riscului de decontare este cel 
care răspunde, simultan, la următoarele cerinţe: 

 conducerea înţelege în totalitate aspectele riscului de decontare; 
 conducerea anticipează şi răspunde foarte bine la schimbările condiţiilor de 

piaţă; 
 expunerea la riscul de decontare este foarte bine cunoscută la nivelurile 

corespunzătoare din bancă; 
 personalul cu atribuţii pe linia măsurării expunerii şi monitorizării limitelor riscului 

de decontare este calificat şi independent de personalul implicat în luarea 
deciziilor privind operaţiunile cu risc; 

 procesele de management al riscului de decontare au puţine deficienţe sau nu 
prezintă deficienţe; 

 instrumentele şi metodele de măsurare al riscului sunt complexe, dată fiind 
mărimea şi structura activităţilor; 

 structurile limitelor sunt rezonabile, clare şi comunicate eficient.  
Limitele reflectă, de asemenea, o înţelegere clară a riscului câştigurilor şi 

capitalului, într-o varietate de scenarii rezonabile definite; 
 metoda de provizionare este bine definită, obiectivă şi asigură un suport clar 

pentru adecvarea nivelului rezervelor curente. 
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Lipsa cronică de lichidităţi şi un blocaj financiar, caracteristici ale etapei actuale a 

economiei româneşti, impune o reconsiderare a managementului riscurilor de decontare, 
coordonată fundamentală a managementului unei bănci.   
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1. Something about IT small companies 

The great development of INTERNET and global communication in the entire world 
is the cause, also for Romania, for the quickly setting up of IT companies. These offer all 
kind of computers, peripheral devices, soft and games. Also, the Government has done 
important investments in schools and universities, and in the present time it is possible to 
speak about e-learning. This is the most important reason for us to choose the study of IT 
impact in Romanian society and some of difficulties in their work. 

We will use the financial information presented on Web by a small company, named 
CONFIG SYS COMPUTER LTD.  
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 Financial information 2004 (Thousands of 

 ROL) 
Total assets 1036895  

Turnover  15598848  
Income 15765559  

Expenses 15760117  
Profit 1217  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial information 2002 (Thousands of 
 ROL) 

Total assets 1035798  
Turnover 14579882  
Income 14608806  

Expenses 14596685  
Profit  8974  

 
Statistical information 

Number of associates 3 
Number of employees 10 

 Activity field 
CAEN Code  5212  
Description Commerce with industrial devices 

   

2.Economic analysis for principal indicators. First level 

a)  Turnover  
∆CA 2003 = CA 2003- CA2002

∆CA 

= 20812924 – 14579882 = 6233042 thousands ROL = 
623304,2 RON 

2004=CA 2004 – CA2003

CA’ 

= 15598848 – 20812924 = -5214076 thousands ROL= -
521407,6 RON 

2004 =CA 2004
∆ CA’ 

 / Ip = 15598848 / 1,15 = 13564215 thousands ROL 
2004 = CA’ 2004 – CA 2003

Percentage variation: 

 = 13564215 – 20812924 = - 7248709 thousands ROL = - 
724870,9 RON 

∆ CA 2003  = CA 2003 / CA 2002
∆ CA’ 

 – 100 = 20812924/14579882 -100 = 142,75 -100 = 42,75 % 
2004  = 13564215/20812924 – 100 = 65,17 -100 = - 34,83 % 

Financial information 2003 (Thousands of 
 ROL) 

Total assets  1035678  
Turnover  20812924  
Income  20868191  

Expenses  20859464  
Profit  6385  
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b) Income  
∆ V 2003 = V 2003 – V 2002

∆ V 

 = 20868191 – 14608806 = 6259385 thousands ROL = 625938,5 
RON 

2004 = V 2004 – V 2003

V ‘ 

 = 15765559 – 20868191 = - 5102632 thousands ROL = - 
510263,2 RON 

2004
∆ V ‘ 

= V/Ip = 15765559/1,15 = 13709181 thousands ROL 
2004= V ‘ 2004 – V 2003

Percentage variation: 

 = 13709181 – 20868191 = -7159010 thousands ROL = - 
715901 RON 

∆ V 2003 = V 2003 / V 2002
∆ V ‘ 

 – 100 = 20868191/14608806 – 100 = 142,85 – 100= 42,85 % 
2004

 
 = 13709181 / 20868191 – 100 = 65,70 – 100 = -34,3 % 

c) Expenses 
∆ Ch 2003 = Ch 2003 – Ch 2002

∆ Ch 

 = 20859464 – 14596685 = 6262779 thousands ROL = 
626277,9 RON 

2004 = Ch 2004 – Ch 2003

Ch’

 = 15760117 – 20859464 = - 5099347 thousands ROL = -
509934,7 RON 

2004
∆ Ch’ 

 = Ch/Ip = 15760117/1,15 = 13704449 thousands ROL 
2004 = Ch’ 2004 – Ch 2003

Percentage variation: 

 = 13704449 – 20859464 = -7155015 thousands ROL = - 
715501,5 RON 

∆ Ch 2003  = Ch2003/Ch 2002
∆ Ch ‘ 

 – 100 = 20859464/14596685 – 100 = 142,91 – 100 = 42,91 % 
2004  = Ch ‘ 2004 / Ch 2003

 

 – 100 = 13704449/20859464 – 100 = 65,70 – 100 = -34,3 
% 

d) Profit 
∆ P 2003 = P 2003 – P 2002
∆ P 

 = 6385 – 8974 = - 2589 thousands ROL = - 258,9 RON 
2004 = P 2004 – P 2003

P’ 
 = 1217 – 6385 = - 5168 thousands ROL = - 516,8 RON 

2004 = P 2004
∆ P’ 

/Ip = 1217/1,15 = 1058,3 thousands ROL 
2004 = P’ 2004 – P 2003

 
 = 1058,3 -6385 = -5326,7 thousands ROL = - 532,67 RON 

Percentage variation:  
∆ P 2003  = P 2003 /P2002
∆ P’ 

 – 100 = 6385/8974 – 100 = 71,15 – 100 = - 28,85 % 
2004  = P’2004/ P 2003

 
 – 100 = 1058,3/6385 – 100 = 16,57 – 100 =-83,43 % 

The first step of analysis shows us an oscillating situation. During 2003 year the 
company had a growth of turnover and also for income with around 42.75 %. During next 
year this evolution was reversed into decrease, both for the turnover and income. In real 
terms, profit has lowered during the two years. 

It is possible, the market itself had also oscillations and these are entirely 
transferred to small companies. Authorized dealers, usually has not own product stocks, 
but they send buyers orders to the principal company. This is a good fact, because they 
don’t work by stocking ware, and there is no risk to block the ware. However, there are 
taken over all market oscillations and their working is like a “barometer”. The reality shows 
this small company, in spite of market oscillations, has profit, a little one, but still real profit. 
This is a possible resistance capacity. PC market has a quickly growth, bringing high 
profits in short time, but also risk of demand exhaustion.  

Another supposition is the deliberate regression strategy, consisting of sales 
decreasing till to an acceptable level of profit, also with low risk. In this case there are 
some possible ways for carrying on the activity: 

 Strategy of continuity, consisting of commerce as principal and single activity. It 
is not the recommended way, because is the risk of taking over the entire 
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market oscillations. Generally speaking, any company is trying to work in the 
maximum possible stability, and to avoid oscillations.  

 Strategy of reshaping, consisting of abandoning this field. However, Romania is 
far to reach the limit of her capacity in IT , so leaving too soon is certainly a mistake.  

 Strategy of diversification, the most recommended way, consisting in various 
activities, such as Web-design, service and commerce. Web-design is a new 
field in Romania, with great possibilities, requiring not so many financial resources.  

So, till this moment we established this small IT company has followed two different 
strategies. During 2003 year, was a growing strategy following a   regression one, during 
2004. What can I say?  Why has been chosen this alternation between success and 
regression. Is always, so in any conditions, growing a successful strategy? We are living in 
a world of paradoxes and it was proved that the regression strategy was the successful 
one in condition of oscillating market. But, to be sure, we must check the efficiency 
indicators. 

3. Analysis for indicators efficiency. Second level 

This analysis is necessary to certainly know, which was  the real company behavior 
during 2004 year. 
 

a) Expenses efficiency connected to income 
Iv= Ch/V*1000  (‰) 
∆ Iv 2003 = (Ch/V)2003 – (Ch/V)2002

∆Iv 

 = (20859464/20868191– 14596685/14608806) *1000 = 
999,582 – 999,170 = 0,412  ‰ 

2004= (Ch’/V’)2004- (Ch/V)2003

 

= 13704449/13709181 – 999,582 = 999,655 – 999,582 = 
0,073 ‰ 

b) Stock variation  
V= CA + St  where V- income; St-stock; CA-business amount  
St2002 = V2002-CA2002
St

 = 14608806 -14579882 = 28924 thousands ROL= 2892,4 RON 
2003=V2003-CA2003

∆St
= 20868191-20812924 = 55267 thousands  ROL= 5526,7 RON 

2003= St2003-St2002
 It is possible to use another formula:  

= 55267-28924= 26343 thousands ROL = 2634,3 RON 

∆St = St2003-St2002= ∆V 2003-∆CA2003
St’

= 6259385-6233042= 26343 thousands ROL 
2004= ∆V’2004-∆CA’2004

∆St

= │-7159010│- │-7248709│= - 89699 thousands ROL=8969,9 
RON 

2004= St’2004-St2003
Percentage variation: 

= │-89699│-55267= 34432 thousands ROL = 3443,2 RON 

∆St2003= St2003/St2002
∆St

 -100= 55267/28924 -100= 191,1 – 100= 91,1 % 
2004= St’2004/St2003

Percentage of stock regression during two years is: RdSt= 62,3 – 91,1 =- 28,8 % 
 -100=89699/55267 -100= 162,3 -100= 62,3 % 

 
c) Medium work productivity 

Wm2003=CA2003/N – CA2002/N = ∆CA2003
Wm’

/N= 623304,2/10= 62330,42 RON/person 
2004=∆ CA’2004

∆Wm= │Wm
/N = -724870,9/10= -72487,09 RON/person 

2004│- Wm2003
Note: For regression strategy is necessary to consider the absolute value of 

indicators, because is the reflection of the growth one. Classic formula is true only for 
“positive” strategies. For the reflected strategies will be considered the absolute values, as 
modules, based on the philosophic principle that: “the negative denying is an affirmation”. 

= 72487,09-62330,42 = 10156,67 RON/person 
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d) Total assets variation 
∆Ct = Ct2004 – Ct2003 

 
= 1036895/1035678 – 100 = 100,12 – 100 = 0,12 % 

The reason for doing the second step of analysis is to convince us if during 2004 
year, this company has applied a deliberate regression strategy or was a simply “sliding”. 
This is very important, because in “sliding” situation facts are wrong, contrary, in the 
second situation, we truly could speak about company’s future.  Future existence for 
company’s activity means scientific management. Today, could we speak about 
management, or we accept to “slide” into fatality, which certainly is a destructive behavior? 

Stock variation shows us that the deliberate regression strategy had as result 
decrease with around 30%, while during growth strategy stock almost doubled.  Stock 
decrease allows getting some extra-income, which could be used, together with other 
financial resources, for developing.  

Usually, regression means “falling-off” and this is connected with productivity 
decrease (if it is possible to speak about productivity in such conditions). Productivity 
analysis shows us, maybe as paradox, an increase with 16,29 %. As we already motivated 
in the above “Note”, regression is  a reflected image  of growth strategy, and in this case 
we must consider indicators as absolute values. 

But, indicators variation   has a weak feature, and namely, the incapacity to do 
expenses decreasing. During the entire period, expenses percentage strictly follows the 
income variation. So, where is the income resulted from stock decrease? Our opinion is 
that this relative inefficiency of expenses is an effect of debts payment. There are some 
arguments, so:  

• During the entire time the total assets was unchanged. If there were no debts, 
the income resulted from stock regression had to be found in reserves and in 
this case the total assets had to increase.  

• Also, it is possible this income was “eaten” for personal wages. But, is only a 
supposition because, in this case expenses percentage would increase more 
then income one. Certainly, we are able to say: with this extra-income were paid 
the debts. So, these resources were used to “regain” financial independence.  

Selection for the best strategy of company development 

There are some ways to continue the activity, as follows: 
• Repetition of regression, once again, but we must keep constant turnover and, 

only try to decrease stock. Income resulted could be used for debts payment, or 
better, to begin new activities. Usually, companies choose to keep a reasonable 
level of debts and do investments in new activities. 

• Diversification is almost the only option or even an obligation. The easiest is to 
begin with Web-design, because needs reasonable resources. Is a great 
demand on market, this activity, in Romania, is only at beginning and there are 
not so many specialized companies.  If we speak about global competition, price 
level is attractive for high developed countries, being comparable with Ind.  

• Also, must radically change stock structure, in order to have minimum stock of 
computers and increasing number of replace pieces. So it will be possible to 
begin service activity, which requires stock for replacement. Maybe, will be 
better to replace defected computers with others in the shortest time and 
afterwards to do their repairing. 

• Even if the appearance of great commercial companies  bring some difficulties 
for small retailers , Romania with  69,2 computers for one thousand people is far 
from other European countries  where are 347 computers for one thousand 
people or from United States with 658,9 pieces. So, still is enough potential 
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market for sales. The advantage of small specialized companies is the complete 
offer, meaning retail, service and programs in the same package. 

• If this company will succeed to do diversification, maybe will be benefic to bring 
other investments. In this case is necessary to do the company estimation. Is 
possible to estimate using quickly method agreed by Ministry of Finance 
according Act no: 887/1995.  
Vs = k*VPN + (1-k)*VPC  
       V

 with K=0,7 – value agreed for informatics 
PC = PN + PN

       T=Rd(1+Rr) = 12%(1+0,25) = 15 %  - is up-to-date value  
 / t   -is profitability value 

 VPN=Ct
V

 – is total assets 
PC= PN + PN

V

 /t = (1217+6385)/2 + 
((1217+6385)/2)/0,15=3801+3801/0,15=2.914 RON 

s

Stock value for end of 2004 is:  

= 0,7*1036895 +(1-0,7)*29141=725826,5 +8742,3=734568,8 thousands 
ROL=73.457 RON 

St=V-CA= 15765559-15598848=166711 thousands ROL=16.671 RON 
Estimated value including stock is: Vs +St = 73457 + 16671 = 90.128 RON  (1) 
Is possible to verify if we apply inflation correction upon total assets ( i=1,15%) : 
Ct’=Ct / i  = 1036895/1,15=901647,8  thousands ROL = 90.165 RON (1) 
It can be seen that the values (1) and (2) are almost equal. The company value 
could be negotiated inside values [90.128 ; 90.165] RON. 

We choose to do our study using financial information for an IT company because 
in this field this is  the rule :small companies integrating retail, service and own soft. 
Problems appearing for independent companies, with atypical development, could be 
found also in great companies, which are many integrated departments. 
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Diagnosticul intern – o abordare 
integratã a întreprinderii 
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Abstract 
 Considered to be the starting point in elaborating the strategy and the 
strategic decisions, a fundamental element of the value of the enterprise and of its 
potential, the internal diagnostic supposes an overall approach of the enterprise 
aiming to identify the strengths and  weaknesses of the capacity of the enterprise 
to face the challenges of the external environment and to valorise its existing 
resources.  

 
Considerat ca fiind punctul de plecare în elaborarea strategiei şi a deciziilor 

strategice, element de fundamentare a valorii întreprinderii şi a potenţialului său, 
diagnosticul intern presupune o abordare de ansamblu a întreprinderii care urmăreşte 
identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe ale acesteia, a capacităţii întreprinderii de 
a face faţă provocărilor mediului extern şi de a-şi valorifica resursele de care dispune. 

Datorită rolului său în cadrul demersului strategic, numeroşi autori şi-au orientat 
cercetările asupra conţinutului şi importanţei diagnosticului întreprinderii, formulând o serie de 
explicaţii şi definiţii. 

Astfel, G. Brown în lucrarea Le diagnostic d’Entreprise apreciază că  „termenul de 
diagnostic este rezervat în principiu medicinii. Cu toate acestea, în industrie, în viaţa 
economică, se atribuie adesea analizelor realizate în scopul evidenţierii disfuncţiilor 
existente în acel domeniu...“1

Totodată, Ph. Lorino
[58] 

2

C. Bottin

[59] apreciază că diagnosticul corespunde unei „capacităţi de 
analiză şi de înţelegere a performanţei“, iar „activitatea de diagnosticare constă în stabilirea 
legăturilor dintre cauze şi efecte“ şi „identificarea celor mai eficiente leviere de acţiune“. 

3

                                                 
1[58] Brown, G. - Le Diagnostic d’Entreprise, Entreprise Moderne d’Edition, 1970, p. 12-13. 
2[59] Lorino, Ph. - Le contrôle de gestion stratégique, Ed. Dunod, 1991, p. 22, 26, 44. 

[60] defineşte diagnosticul ca fiind „o metodă particulară de acces la 
cunoaştere care permite identificarea situaţiei prezente şi face posibilă stabilirea 
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obiectivelor de acţiune viitoare“, în timp ce Ph. Lorino apreciază că „realizarea unui 
diagnostic constă în asocierea între un fenomen sau eveniment analizat şi o cauză între 
care există o relaţie incontestabilă de cauzalitate (de tip cauză – efect)“4

Christian Marmuse afirmă că „rezultatul esenţial al demersului activităţii de 
diagnostic îl constituie definirea şi identificarea problematicii întreprinderii

[61]. 
Fiecare din aceste definiţii reprezintă o contribuţie importantă în introducerea 

conceptului de diagnostic al întreprinderii. Sunt surprinse aici noţiunile de performanţă şi 
disfuncţie, a căror identificare şi evaluare a fost unanim recunoscută ca fiind unul din 
obiectivele analizei diagnostic. Diagnosticul întreprinderii presupune nu numai analiza 
situaţiei şi a contextului global, ci şi interpretarea de o manieră integrată a acesteia.  

Aceste definiţii privesc diagnosticul ca fiind un proces cognitiv, al cărui obiectiv 
principal îl constituie cercetarea caracteristicilor principale, esenţiale, structurale şi 
funcţionale ale întreprinderii şi identificarea mecanismelor de creare a valorii, în scopul 
evaluării performanţei întreprinderii. Astfel, etapa abordării, a înţelegerii şi a explicării 
funcţionării întreprinderii ca un sistem complex, alcătuit din numeroase mecanisme 
contribuie la realizarea obiectivului final al evaluării capacităţii întreprinderii de a face faţă 
provocărilor interne şi externe.  

Diagnosticul nu trebuie însă redus la simplul demers al identificării şi înţelegerii 
problemelor cu care se confruntă întreprinderea şi a mediului intern şi extern, întrucât 
diagnosticul întreprinderii presupune parcurgerea unei etape destinate definirii şi 
explicitării problematicii întreprinderii. 

5

În lucrarea Organizarea şi gestiunea întreprinderii

[62]“. Autorul 
propune integrarea dimensiunii cognitiv-explicative în cadrul procesului de diagnostic, 
întrucât, „indiferent de modalitatea de abordare a întreprinderii fie din exterior (în cazul 
consultanţilor externi), fie din interior (situaţia managerilor) aceasta presupune în primul 
rând parcurgerea unui proces de cunoaştere, de familiarizare cu problemele acesteia“. 
Acest proces de cunoaştere se bazează, în principal, pe trei procese complementare: 
procesul de observare, procesul de interpretare care reuneşte fazele de evaluare şi de 
previziune a viitorului întreprinderii şi procesul de participare la fundamentarea deciziilor. 
Într-o accepţiune sintetică, diagnosticul întreprinderii presupune reperarea simptomelor, a 
carenţelor unei întreprinderi, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor, 
identificarea cauzelor disfuncţionalităţilor, elaborarea unor programe de acţiune prin a 
căror aplicare practică se asigură redresarea sau ameliorarea performanţelor. 

De aceea, unul din obiectivele diagnosticului îl constituie identificarea slăbiciunilor 
ascunse, necunoscute conducerii întreprinderii şi care sunt de multe ori considerate ca 
fiind caracteristice unei funcţionări curente, normale a firmei. De cele mai multe ori, din 
rutină, din subiectivism sau dintr-o abordare secvenţială, aceste disfuncţionalităţi scapă de 
sub controlul managerilor, fiind considerate situaţii normale sau abateri nesemnificative şi 
care nu pot periclita viitorul întreprinderii. 

Rezultă deci, că diagnosticul întreprinderii presupune abordarea globală şi neutră 
a organizaţiei, în scopul eliminării subiectivismului şi a tratării firmei ca un tot unitar, ca un 
ansamblu în care fiecărei verigi îi revine un rol anume, bine determinat.   

6

Prin urmare, analiza diagnostic nu se limitează doar la identificarea problemelor cu 
care se confruntă întreprinderea şi la aprecierea stării diferitelor fenomene, ci, prin soluţiile 

[63], autorii apreciază că 
realizarea diagnosticului întreprinderii urmăreşte evidenţierea şi corectarea punctelor 
slabe, determinarea şi fructificarea punctelor forte şi stabilirea unui plan de acţiuni care 
să urmărească perfecţionarea funcţionării firmei şi adaptarea permanentă a strategiei sale 
la evoluţia mediului său. 

                                                                                                                                                                  
3[60] Bottin, C. - Diagnostic et changement, Editions d’Organisation, 1991, p. 201. 
4[61] Lorino, Ph. - Comptes et récits de la performance, Editions d’Organisations, 1995, p. 91. 
5[62] Marmuse, C. - Politique générale, Ed. Economica, Paris, 1996, p. 251 
6[63] INDE - Organizarea şi gestiunea întreprinderii, Ed. Economica, Bucureşti, 2000, p. 56-59 
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găsite şi propuse, constituie parte organică a gestiunii previzionale, respectiv, a 
managementului strategic.  

Jean Pierre Thibault7

Indiferent de scopul, cât şi de utilizatorii acestuia, diagnosticul întreprinderii are în 
vedere, în principal, următoarele probleme

[64] apreciază că efectuarea unui diagnostic al unei firme poate 
fi motivată nu numai în cazul în care firma se confruntă cu dificultăţi, ci şi atunci când 
„întreprinderea are o bună stare de sănătate“, dar se doreşte îmbunătăţirea ei. 

8

 Cercetarea realităţii obiective, cunoaşterea şi interpretarea ei; 
[65]: 

 Informarea partenerilor economici şi sociali cu privire la starea întreprinderii, 
performanţele, eficienţa utilizării resurselor; 

 Stabilirea variabilelor cheie ale dezvoltării, a corelaţiilor dintre acestea; 
 Stabilirea măsurilor de redresare sau de ameliorare a performanţelor; 
 Identificarea noilor surse de avantaj concurenţial; 
 Fundamentarea strategiilor de dezvoltare într-un mediu concurenţial dinamic. 
Întrucât diagnosticul este o operaţie relativ îndelungată, costisitoare şi dificil de 

realizat, deoarece presupune intervenţia unui specialist din exterior, diagnosticul are un 
caracter periodic. În literatura de specialitate, este recomandat ca diagnosticul 
întreprinderii să se realizeze la un interval de timp de 4-5 ani, însă frecvenţa diagnosticelor 
poate varia în funcţie de schimbările intervenite în cadrul firmei sau a mediului său. 

Datorită caracterului complex al activităţii de diagnostic, a diversităţii informaţiilor 
necesare şi a accesului la aceste informaţii, în practică, se realizează două tipuri de 
diagnostice: diagnosticul restrâns şi diagnosticul global al întreprinderii. 

Diagnosticul restrâns se axează numai pe anumite aspecte ale activităţii 
întreprinderii. Acest tip de diagnostic, rezumat la o singură problemă economico-financiară 
a firmei, este utilizat în practica managerială curentă, în situaţiile apariţiei unor 
disfuncţionalităţi care trebuie înlăturate. De asemeni, acest tip de diagnostic este solicitat 
de către terţe persoane fizice care sunt interesate în cunoaşterea unor aspecte punctuale 
ale activităţii firmei. Astfel, diagnosticul realizat de instituţiile financiar-bancare, în vederea 
acordării unor credite sau finanţări se axează, în special, pe capacitatea de plată a 
întreprinderii. 

Diagnosticul global urmăreşte o analiză de ansamblu a potenţialului economico-
financiar a întreprinderii, a performanţelor realizate, corelate cu cele propuse. Un 
diagnostic global se referă la un ansamblu de caracteristici statice şi strategice, cunoscute 
în literatura de specialitate sub denumirea de „cei 5M“: 

 Men – acest factor se referă la potenţialul uman al firmei care este analizat 
atât din punct de vedere cantitativ (efectivul şi structura pe categorii de vârstă, 
socio-profesionale, fluctuaţia personalului), cât şi din punct de vedere calitativ 
(nivelul de pregătire profesională, competenţa profesională şi managerială); 

 Money – această caracteristică evidenţiază resursele financiare utilizate, 
sursa provenienţei acestora şi problemele cu care întreprinderea se confruntă în 
domeniul financiar; 

 Merchandise – în cadrul acestei componente a diagnosticului global, analiza se 
axează pe evaluarea calitativă şi cantitativă a stocurilor de mărfuri, 
caracteristicile definitorii ale produselor întreprinderii, avantajele oferite în raport 
cu produsele concurente; 

  Material – acest factor are în vedere nivelul tehnologic, fiabilitatea şi 
performanţele activelor fixe deţinute de firmă, urmărindu-se evaluarea cantitativ-
calitativă a acestora; 

                                                 
7[64]  Thibaut, Jean Pierre - Le diagnostic d'entreprise, Ed. Sedifor, Paris, 1989, p. 15 
8[65] Niculescu, M. - Diagnostic economic, Ed. Economica, Bucureşti, 1997, p. 33. 



Contabilitate, inform
aticã ºi finanþe 

Diagnosticul intern – o abordare integrată a întreprinderii 133  

 Market – analiza pieţei întreprinderii urmăreşte diagnosticarea poziţiei pe piaţă, 
identificarea principalilor concurenţi ş i a atu-urilor şi slăbiciunilor firmei, în 
raport cu aceştia, reţeaua şi sistemul de distribuţie etc. 

Analiza celor cinci M presupune o abordare multidisciplinară a întreprinderii care se 
bazează pe realităţile economice, financiare, tehnologice, sociale, juridice şi manageriale 
ale întreprinderii şi ale mediului său.  

Totodată, diagnosticul global presupune abordarea sistemică a întreprinderii bazată 
pe relaţiile şi fluxurile existente în interiorul întreprinderii, cât şi pe interacţiunile acesteia cu 
factorii de mediu extern 

În ceea ce priveşte rolul diagnosticului întreprinderii în cadrul demersului global 
strategic, putem afirma că viitorul întreprinderii se concretizează prin alegerile sau 
orientările strategice care se efectuează (specializare, diversificare, internaţionalizare 
etc.), iar acestea vor fi cu atât mai bine selectate cu cât diagnosticul va pune, cu claritate, 
în evidenţă aspecte legate de: ameninţările şi oportunităţile mediului; factorii de 
competenţă ai întreprinderii şi poziţia în raport cu principalii săi concurenţi. 

În concluzie, se poate aprecia faptul că diagnosticul întreprinderii reprezintă o 
abordare globală, sistemică şi multidisciplinară a organizaţiei cu o importanţă deosebită 
atât în cadrul procesului de fundamentare şi implementare a strategiei firmei, c ât ş i în 
determinarea valorii acesteia. Astfel, Peter Drucker9[66] apreciază că, în general, un 
manager eficient consacră 50% din timpul său problemelor de analiză şi diagnostic a 
activităţii. Pe de altă parte, realizarea diagnosticului unei întreprinderi reprezintă circa 80% 
din volumul total de lucru aferent realizării unei lucrări de evaluare10

1. Allaire, Y., Fîrşirotu, M. – Management strategic, Ed. Economica, Bucureşti, 2002. 

[67]. 
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Abstract: 
There is an old adage that declares “you have to spend money to make 

money.” The adage expresses the idea that revenues cannot be produced without 
first incurring costs. Managers have recognized the necessity of incurring costs to 
realize revenues by increasing expenditures on research and development with the 
expectation that an increase in revenues will follow. However, the managers have 
also recognized that costs must be contained for the relationships among costs, 
revenues, and profits to be satisfactory – a large amount of costs cannot be 
incurred to produce a modest amount of revenue. A fundamental concern managers 
have in executing their duties is how their actions affect costs incurred, and 
benefits received, by their employers. Ultimately, most models applied by managers 
reduce to a comparative analysis of costs versus benefits. Financial experts, 
especially accountants, bear the primary responsibility for providing managers with 
information about measurements of costs and benefits. 

 
Existenţa cheltuielilor în circuitul economic este inevitabilă şi indispensabilă, aşadar 

bunurile produse de către o firmă nu se pot obţine fără cheltuieli, iar costul reprezintă 
expresia tuturor acestor consumuri de resurse (cheltuieli) ocazionate de realizarea unui 
bun sau a unui serviciu. 

Costul de producţie este considerat un indicator calitativ economic, a cărui poziţie 
centrală în cadrul sistemului de indicatori ai firmei nu poate fi contestată. 

De asemenea, costul de producţie este integrat în sistemul indicatorilor economici 
de măsurare şi apreciere a eficienţei economice. 

Poziţia sa de indicator central poate fi relevată şi prin modul în care costul de 
producţie influenţează procesul de elaborare a deciziilor la nivel de firmă prin intermediul 
diverselor legături pe care le are cu ceilalţi indicatori economici: cost – preţ, cost – 
producţie (volum) – profit, cost – productivitate. 
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În economia concurenţială, preţul este punctul de pornire în stabilirea costului. 
Obiectivul fiecărei firme este acela de a obţine profit şi, de aceea, nimeni nu produce un 
bun dacă acesta nu se vinde şi dacă nu aduce un anumit câştig din vânzarea sa. Pentru 
aceasta, producătorul trebuie să pornească de la preţul produsului care se formează liber 
pe piaţă prin confruntarea cererii cu oferta şi care este, în mod cert, rezultatul concurenţei. 

Orice producător care doreşte să iniţieze o afacere va avea succes numai dacă, în 
condiţiile unui preţ dat (format în mod liber pe piaţă), el va obţine un produs la un cost 
inferior preţului de pe piaţă. Cu cât diferenţa dintre costul său şi preţul de pe piaţă este mai 
mare, cu atât profitul său va fi mai mare. De aceea, producătorul va căuta toate mijloacele 
pentru a-şi minimiza costul. În situaţia în care costul de producţie depăşeşte preţul de 
piaţă al produsului, atunci el va părăsi piaţa, pentru că va înregistra pierderi. 

În concluzie, posibilităţile producătorului de a acţiona asupra preţului sunt reduse, 
piaţa impunându-i odată cu preţul şi un cost maxim, obligându-l să acţioneze pentru 
reducerea acestuia. 

Mecanismul formării preţului este supus permanent presiunilor „actorilor“ pieţei, în 
sensul creşterii sau diminuării acestuia, unii pentru a-l mări la vânzare, alţii pentru a-l 
micşora la cumpărare. Nu este mai puţin adevărat că în acest joc, mai ales în situaţia unor 
presiuni inflaţioniste, un rol important în mişcarea preţurilor revine comportamentului 
anticipativ al vânzărilor. Cert este că, în condiţiile unei pieţe concurenţiale, preţul va fi 
expresia paralelogramului forţei unităţilor economice, a capacităţii lor de a-şi realiza 
activitatea în condiţii normale. 

Indiferent de tipul de piaţă, în condiţiile unor reglementări adecvate, preţul ar trebui 
să rămână o mărime determinată de situaţia acesteia. Adoptarea unor decizii raţionale 
care să permită realizarea unor rezultate optime trebuie să ţină cont de faptul că nivelul 
cheltuielilor se găseşte permanent într-o anumită corelaţie cu volumul activităţii, respectiv, 
cu gradul de utilizare a capacităţilor de producţie şi cu profilul activităţii. 

Pe lângă alţi factori care duc la creşterea profitului, reducerea costului joacă un rol 
important. Nivelul costului trebuie să fie un permanent front de acţiune pentru ca, prin 
reducerea acestuia, rata profitului pe produs să poată creşte. 

Ţinând seama de toate aceste legături, studiul costului, problemele formării şi 
urmările sale devin deosebit de importante, relevându-se faptul că, în cele din urmă, direct 
sau indirect, ne afectează pe toţi. 

Desfăşurarea procesului de producţie, respectiv, realizarea produselor, desfacerea 
acestora pe piaţă, prestarea de servicii, executarea de lucrări implică întotdeauna consum 
de muncă şi mijloace de producţie, consum exprimat în formă bănească. 

De aceea, existenţa producţiei de mărfuri şi acţiunea, pe această bază, a legilor 
obiective proprii economiei de piaţă presupune examinarea acestor consumuri care 
îmbracă forma cheltuielilor. Orice întreprinzător, înainte de a începe o anumită activitate 
productivă, recurge la un calcul relativ simplu, strâns legat de următoarea întrebare: care 
va fi profitul adus de producerea şi desfacerea bunului sau serviciului pe care 
intenţionează să-l ofere cumpărătorilor?  

Organizarea şi desfăşurarea oricărei activităţi economice trebuie să fie concomitent 
utilă – adică să răspundă unor nevoi reale ale societăţii şi rentabilă, asigurând, pe lângă 
acoperirea cheltuielilor, obţinerea de profit. Rentabilitatea sintetizează acţiunea tuturor 
factorilor implicaţi în procesul de producţie şi reflectă capacitatea unei firme de a obţine 
profit în vederea dezvoltării sale ulterioare. Ea arată eficienţa cu care sunt folosite 
resursele materiale şi umane în activitatea de producţie. Rentabilitatea se poate determina 
la nivel de produs, de grupă de produse, firmă sau la nivel de ramură şi se exprimă atât în 
formă absolută, cât şi în formă relativă, cu ajutorul ratei rentabilităţii. Rata rentabilităţii este 
o mărime relativă şi exprimă măsura în care resursele avansate sau consumate aduc 
beneficii, respectiv, profit şi poate căpăta forme diverse, după cum se exprimă numărătorul 
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– profit, precum şi numitorul raportului – capital cheltuit, capital avansat, costul unui factor 
de producţie sau costul mai multor factori de producţie. 

Printre căile de creştere a rentabilităţii se regăseşte şi reducerea costurilor de 
producţie care poate avea loc atât prin reducerea cheltuielilor cu munca vie, cât şi a 
cheltuielilor cu munca materializată, fapt ce se reflectă în nivelul rentabilităţii prin creşterea 
profitului. Reducerea costurilor de producţie se obţine prin introducerea progresului tehnic 
care acţionează în direcţia perfecţionării activităţii de aprovizionare tehnico-materială, 
micşorării cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de exploatare a utilajelor, creşterii 
productivităţii muncii, diminuării cheltuielilor administrative, a cheltuielilor de desfacere, a 
cheltuielilor neproductive, reproiectării produselor cu caracteristici tehnico-economice 
necorespunzătoare, utilizării cât mai complete şi eficiente a capacităţilor de producţie.  

De aici se desprinde concluzia că analiza costurilor este necesară, în scopul 
urmăririi contribuţiei activităţii desfăşurate la obţinerea rezultatelor. 

Oriunde se desfăşoară activităţi de producţie, prestări de servicii şi executări de 
lucrări, există şi costuri. În condiţiile în care resursele sunt relativ limitate, firmele trebuie 
să depună eforturi pentru a obţine ceea ce este necesar pentru desfăşurarea activităţii. 
Cunoaştem faptul că obţinerea unor costuri supradimensionate duce la diminuarea 
profiturilor şi, în consecinţă, trebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul în care 
stabilim planul de desfăşurare al unei activităţi. 

Deci, costul care reprezintă element fundamental al preţului, alături de profit, poate 
determina succesul sau insuccesul firmei. Astfel, de costul de producţie al firmei depinde 
atât volumul fizic de activitate, cât şi profitul firmei. 

La nivelul firmei trebuie să existe un plan al costurilor care să constituie permanent 
o bază de raportare pentru realizările fiecărei perioade. Costurile trebuie adaptate 
permanent, orice supra sau subdimensionare generând aspecte negative în cadrul 
activităţii. 

Aşadar, costul de producţie exprimă esenţa unui întreg sistem de legături care iau 
naştere în sfera aprovizionării, producţiei, circulaţiei, legături ce se stabilesc între agenţii 
economici, între agenţi economici şi consumatori la un moment dat. 

O firmă, în condiţiile economiei de piaţă, poate supravieţui în cazul în care obţine 
venituri care să depăşească cheltuielile de producţie. De aceea, o preocupare deosebită 
pentru conducerea firmelor este reducerea costului de producţie. P. A. Samuelson1

Mărimea costurilor şi, în special, minimizarea lor, sunt considerente care sunt luate 
în calcul în alegerea unui anumit proces tehnologic sau scheme de producţie, a unor 

 
porneşte de la ideea că o firmă, pentru a ajunge la rezultatul dorit, trebuie să-şi 
minimalizeze costurile de producţie. Astfel, o firmă va încerca să obţină produsul dorit cu 
cele mai mici costuri, astfel încât din venitul său obţinut să realizeze profit sau să obţină 
sume necesare pentru alte obiective. Regula celor mai mici costuri spune că dacă, în 
situaţia în care pentru fiecare factor de producţie produsul marginal unitar este identic, 
atunci firma îşi reduce la minim costul de producţie. 

Calculul şi analiza costului de producţie sunt deosebit de importante la nivelul 
firmei, datorită informaţiilor furnizate care stau la baza fundamentării deciziilor în firmă. 
Desfăşurarea activităţii firmei, precum şi extinderea sa, se bazează pe modul în care 
întreprinzătorul reuşeşte să-şi recupereze, prin vânzarea produselor, costul determinat de 
producerea şi desfacerea lor, precum şi de obţinerea profitului. 

Recuperarea cheltuielilor de producţie şi realizarea unui profit corespunzător sunt 
elementele menţinerii şi dezvoltării firmelor, iar păstrarea competitivităţii, a prestigiului 
firmei, combinarea eficientă a factorilor de producţie, în scopul obţinerii producţiei se 
regăsesc în costul de producţie. De aceea, sunt importante determinarea şi analiza 
costului în calitatea sa de indicator central în sistemul indicatorilor economici ai firmei. 

                                                 
1 Paul A. Samuelson, William Nordhaus, Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, pag. 149 
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anumite categorii de materii prime, materiale, la baza introducerii raţionalizării şi invenţiilor 
în procesul de producţie, la organizarea şi perfecţionarea muncii şi a producţiei etc. În 
acest sens, costurile de producţie trebuie urmărite periodic, atât pe produs, cât şi pe 
întreaga producţie, comparate cu standardele de costuri sau cu previziunile costurilor 
efectuate anterior procesului productiv şi, bineînţeles, trebuie urmărite şi în dinamica lor. 

Contribuţia costurilor în fundamentarea deciziilor este de necontestat şi se reflectă în: 
 alegerea variantei optime de producţie; 
 determinarea volumului de activitate; 
 compararea costului produsului propriu cu cel al produselor similare, fabricate 

de concurenţă, pentru determinarea diferenţelor ce rezultă din modul de 
organizare a activităţii, din gradul de înzestrare tehnică, din modul de organizare 
a muncii şi din calificarea acesteia, din modul de utilizare a fondului de timp; 

 crearea posibilităţii exercitării tuturor funcţiilor activităţii de conducere; 
 crearea unui instrument prin utilizarea antecalculaţiei pentru planificarea 

financiară internă, putându-se realiza anumite programe privind evoluţia unor 
indicatori ai firmei; 

 orientarea potenţialilor investitori asupra eficienţei economice a unor noi 
activităţi sau asupra înfiinţării de noi firme; în alegerea soluţiilor ce permit 
identificarea unor căi care să pună rapid în evidenţă anomaliile care apar. 

Strategiile şi politicile elaborate de către organismele manageriale deţin un rol 
esenţial în conceperea şi fundamentarea activităţii firmelor. Concretizate în previziuni, 
acestea jalonează dezvoltarea fiecărei întreprinderi, de contribuţia lor depinzând adesea 
eficacitatea interfeţei cu suprasistemele din care face parte, măsura în care acestea îşi 
menţin şi amplifică segmentul de piaţă ocupat, profitabilitatea obţinută. 

Strategia reprezintă un produs al procesului managementului strategic şi cuprinde 
câteva trăsături definitorii: are la bază un volum apreciabil de informaţii agregate, se 
subordonează obiectivelor stabilite, este interschimbabilă cu obiectivele, defineşte 
direcţiile majore în care firma îşi concentrează activitatea în viitor şi nu marchează 
începutul transpunerii ei în fapt, este baza elaborărilor planurilor strategice, necesită 
existenţa feed-back-ului strategic, în vederea obţinerii avantajului competitiv. 

Pentru ca o strategie să prezinte utilitate pentru organizaţie este esenţial să vizeze 
şi să asigure obţinerea avantajului comparativ referitor la costul sau calitatea produsului. 
Acele strategii care îi permit firmei obţinerea unui avantaj competitiv poartă denumirea de 
strategii competitive. Avantajul comparativ se concretizează în realizarea de către o firmă 
a unor produse sau servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru 
consumatori, în comparaţie cu ofertele concurenţei. 

Referindu-se la unul sau mai multe elemente componente de importanţă esenţială 
pentru consumator, avantajul comparativ îl determină pe acesta să cumpere produsul sau 
serviciul respectiv ce este caracterizat prin parametrii superiori decât cel al celorlalţi 
producători. 

În opinia lui M. Porter, avantajul competitiv se reduce la asigurarea unui cost redus 
sau a unui produs sau serviciu care se diferenţiază prin calitatea sa de ofertele cu articole 
similare existente pe piaţă. 

În ceea ce priveşte obţinerea avantajului competitiv, sursa poate fi inovarea care 
constă în înnoirea produsului, a tehnologiei şi echipamentului, a managementului, a 
comercializării, finanţării, personalului etc. 

Condiţia de bază pentru ca avantajul competitiv să fie viabil o reprezintă 
durabilitatea acestuia, respectiv, posibilitatea susţinerii pe o perioadă îndelungată a sa. În 
situaţia în care această condiţie nu este îndeplinită nu putem vorbi despre un avantaj 
competitiv de tip strategic, ci de unul temporar, bazat pe o conjunctură favorabilă sau pe 
valorificarea unei oportunităţi. 

M. Porter a delimitat un număr de cinci strategii generice şi anume: 
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1. leader general în domeniul costului de fabricaţie; 
2. diferenţierea la nivelul întregului sector de activitate; 
3. diferenţierea focalizată (la nivelul unui segment); 
4. strategia focalizată a costului minim de fabricaţie; 
5. strategia celui mai competitiv nivel al costului de fabricaţie. 
Strategia de dominaţie prin costuri este cea mai răspândită dintre toate strategiile la 

nivel microeconomic. Această părere este argumentată de faptul că lupta concurenţială se 
poartă cel mai adesea prin preţ. 

Alegând această strategie, o firmă cu sisteme de producţie clasice îşi propune să 
devină producătorul care are cel mai mic cost din industria respectivă. Firma va avea un 
scop competitiv larg, servind multe segmente de piaţă, putând opera chiar în industrii 
legate între ele. 

Un producător la preţ scăzut trebuie să identifice şi să exploateze toate sursele de 
avantaj în cost. Producătorii cu cel mai scăzut cost vând un standard, un produs sau îşi 
bazează avantajele de cost pe recoltarea costurilor absolute din toate sursele posibile. În 
situaţia în care o întreprindere reuşeşte să realizeze şi să susţină costul general de lider, 
ea va obţine performanţe peste media din industria sa şi va putea impune preţurile la 
nivelul industriei. La preţuri echivalente sau mai mici în comparaţie cu ale concurenţei, 
poziţia de lider cu costuri minime se repercutează în profiturile mai mari. 

Utilizarea cu succes a strategiei prin costuri impune organizarea activităţii şi 
concentrarea informaţiilor financiar-contabile pe centre de costuri. În această situaţie, se 
urmăreşte: 

 determinarea activităţilor şi a zonelor care generează costuri, respectiv, a acelor 
zone unde au loc consumuri de resurse; 

 determinarea responsabilităţilor pe fiecare tip de activitate; 
 organizarea şi administrarea mai eficientă a activităţii generale a firmei; 
 fundamentarea procesului decizional intern. 
Opţiunea unei firme îndreptată spre alegerea strategiei costurilor este determinată 

de perspectiva dobândirii unor avantaje, precum: 
 realizarea unor venituri superioare mediei, înregistrate pe întreaga industrie de 

profil, deoarece acei producători care obţin bunuri sau servicii la costuri mai mici 
decât cele ale concurenţei au posibilitatea să utilizeze acest avantaj de cost 
pentru determinarea unei marje de profit mai mare; 

 ocuparea unei poziţii care devansează concurenţii şi care rezultă din 
posibilităţile de a concura ofensiv pe bază de preţuri pentru extinderea activităţii 
pe segmentul de piaţă acoperit şi pentru a se apăra în cazul declanşării unui 
„război al preţurilor“; 

 obţinerea unei marje de profit sigure în faţa clienţilor puternici, deoarece 
presiunile acestora de scădere a preţurilor se pot exercita numai până la nivelul 
de supravieţuire a următorului concurent de pe piaţă; 

 adoptarea unei atitudini ofensive şi în relaţiile cu furnizorii puternici. Eficienţa 
mai mare pe care o realizează îi va oferi un interval mai larg de negociere a 
preţurilor în cazul materiilor prime, materialelor, energiei cumpărate; 

 câştigarea unei poziţii puternice în raport cu potenţialii intraţi pe piaţă, întrucât 
costurile reduse constituie o barieră de intrare puternică pentru aceştia, dar şi o 
armă de contraatacare a dezechilibrelor pe care le poate crea pe piaţă un nou venit; 

 posibilitatea folosirii reducerilor de preţ ca o armă concurenţială eficace în 
scopul apărării în faţa produselor sau serviciilor de substituţie oferite de firme 
concurente la preţuri atractive. 

Aplicarea strategiei de dominaţie prin costuri obligă firmele să găsească acele zone 
care pot fi potenţiale surse de economii, respectiv, de reducere a costurilor. 
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M. Porter consideră că poziţia relativă de cost a unei firme este dependentă de 
„forţele motrice de cost importante“. „Forţele motrice de cost sunt factorii determinanţi 
structurali ai costului unei activităţi şi se diferenţiază prin gradul de control pe care îl 
exercită o firmă asupra lor. Forţele motrice de cost determină comportamentul costurilor în 
cadrul unei activităţi, reflectând orice legături sau relaţii de interdependenţă care o 
influenţează. Performanţa de cost a unei firme în fiecare din activităţile sale separate de 
mare importanţă se cumulează pentru a determina poziţia relativă de cost a firmei. “2

 rezultatele obţinute în urma experienţei şi transferului de cunoştinţe de care 
firma a beneficiat în cadrul fiecărei activităţi; 

 
Factorii pe care M. Porter îi consideră decisivi în câştigarea avantajului de cost 

sunt: economiile de scară, învăţarea, tiparul de utilizare a capacităţii, legăturile, relaţiile de 
interdependenţă, integrarea, coordonarea în timp, politicile discreţionare, localizarea şi 
factorii instituţionali. 

Altfel spus, putem să considerăm că principalii factori care contribuie la reducerea 
costurilor sunt: 

 costuri de producţie reduse datorită controlului riguros al resurselor utilizate în 
procesele de fabricaţie; 

 gradul de integrare care influenţează diferit de la o industrie la alta; 
 gradul de utilizare a capacităţilor de producţie; 
 momentul de intrare în industrie. Vechimea poate aduce după sine avantaje, 

precum notorietate, efectul de formare etc., însă poate fi urmată şi de 
dezavantaje ca necesitatea de a găsi furnizori, de a forma distribuitori, clienţi 
etc.; 

 acces privilegiat la unele resurse care sunt oferite la preţuri atractive; 
 relaţiile cu partenerii instituţionali (guvern, sindicate, puterea publică etc.) care 

sunt inaccesibili celorlalţi concurenţi şi care permit realizarea de economii 
importante, cum ar fi: exonerări financiare, absenţa de conflicte sociale, preţuri 
bune etc.; 

 economii de scară în diferitele activităţi elementare. 
Avantajul competitiv de cost se poate crea şi menţine pe două căi: 
 prin controlul riguros al utilizării instrumentelor de cost, comparativ cu realizările 

firmelor concurente, ceea ce presupune identificarea tuturor surselor de 
reducere a costurilor şi luarea măsurilor adecvate în acest sens; 

 prin reanalizarea structurii lanţului activităţi-costuri, în vederea determinării 
corecţiilor de fond necesare realizării unei reduceri semnificative a costurilor 
cumulative. 

În analiza strategică a costurilor, este necesară parcurgerea mai multor etape ce 
presupun: identificarea activităţilor şi subactivităţilor generatoare de cheltuieli, stabilirea 
factorilor care acţionează asupra costurilor, determinarea costurilor concurenţei, 
identificarea elementelor de diferenţiere a costurilor proprii de cele ale celorlalţi 
producători, conturarea direcţiilor strategice în vederea reducerii costurilor, aplicarea şi 
verificarea strategiei. 

Strategia de dominaţie prin costuri, pe lângă o serie de avantaje, prezintă şi unele 
dezavantaje evidente: 

 exercitarea unei presiuni asupra resurselor financiare ale firmei care 
îndeplineşte un rol esenţial în introducerea noutăţilor tehnologice, în scopul 
reducerii semnificative a costurilor de producţie, abandonării echipamentelor şi 
tehnologiilor existente, în momentul în care apar altele mai performante; 

                                                 
2 M. Porter, Avantajul concurenţial, Editura Teora, Bucureşti, 2001, pag. 70 
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 efectuarea de investiţii masive în tehnologii, în situaţia în care preferinţele 
cumpărătorilor sunt orientate spre produse sau servicii cu noi caracteristici 
oferite de concurenţi, ceea ce implică riscul inflexibilităţii strategice; 

 pierderea avantajelor şi sporurilor de eficienţă generate de investiţiile anterioare, 
în momentul producerii schimbărilor tehnologice efectuate în scopul reducerii costurilor; 

 focalizarea exclusivă asupra căilor de reducere a costurilor de producţie şi 
neglijarea schimbărilor produse în preferinţele consumatorilor, în ceea ce 
priveşte calitatea produselor sau serviciilor, modalităţile de folosire, reducerea 
elasticităţii cererii în raport cu preţul etc.; 

 exclusivitatea aplicării strategiei, în condiţiile în care, în competiţia dobândirii 
poziţiei de producător la cel mai scăzut cost pe întreaga piaţă, sunt antrenate 
mai multe firme. Din acest motiv, competiţia respectivă este foarte intensă. 

Perspectivele de profit deschise de aplicarea acestei strategii se materializează 
numai pentru firma care reuşeşte să învingă în competiţie şi să se desprindă în poziţia de 
lider pe piaţă în materie de costuri, ceea ce este de natură să determine celelalte firme 
concurente să abandoneze strategia respectivă. 

Prin definiţie, un avantaj concurenţial poate fi creat, şi ulterior evidenţiat, prin 
efectuarea de comparaţii cu competitorii firmei. Avantajul concurenţial este dat de acea 
activitate care asigură obţinerea şi menţinerea unui nivel al ratei rentabilităţii mai mare 
decât media pe ramură.3

1. Porter M., Avantajul concurenţial, Editura Teora, Bucureşti, 2001 

 Prin urmare, managerii trebuie să dispună de informaţii 
financiare care să le permită identificarea potenţialelor reacţii ale concurenţilor la o 
anumită strategie sau tactică pe care ei doresc să o implementeze, să compare aceste 
reacţii cu posibilele răspunsuri din partea firmei. 
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3 Porter, M., Competitive Strategy, Ed. Free Press, New York, 1980, p.73 
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Abstract 
The studies and analysis effected on the evolution of the world banking 

system brought out the fact that the credit risk management stands at the base of 
the survival of the main majority of the banks. 

In 2004 Basel Committee  elaborated as a result of the consultation with the 
banking system representatives and the worldwide supervision authorities a new 
Agreement regarding the minimum capital of the banking societies necessary for 
covering in proportion of minimum 8% of the exposing banks to the main risks 
(credit risk, market risk and operational risk). 

The analyze of the credit risk management contains a policy and practice 
appraisal regarding the credit risk of a bank. This appraisal must also determine 
the adequacy degree of the financial information received both from the debtor or 
from the issuing authority of the financial instrument that was used the bank as a 
base for giving the credit, respectively for discounting these financial instruments. 
At the same time it is imperative that the periodical appraisal of the risk that it’s 
changing to be also effected. 

I. Riscul de credite: modalităţi de abordare  
în literatura de specialitate şi în reglementările băncilor centrale 

  Studiile şi analizele efectuate asupra evoluţiei sistemului bancar mondial au reliefat 
faptul că managementul riscului de credit stă la baza supravieţuirii majorităţii băncilor. 
  Riscul de credit reprezintă probabilitatea ca împrumutatul sau emitentul 
instrumentului financiar să nu aibă posibilitatea de a plăti dobânda şi creditul, în condiţiile 
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prevăzute în contractul de credit. Riscul de credit este, în continuare, principala cauză a 
falimentului bancilor, determinat de faptul că 80% din bilanţul băncilor se referă la acest 
aspect al managementului riscului. 
  Comitetul de la Basel de Supraveghere Bancară este un organism internaţional, 
format din reprezentanţii autorităţilor de supraveghere bancară şi ai băncilor centrale din 
principalele ţări industrializate (Belgia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, 
Luxemburg, Olanda, Suedia, Elveţia, Anglia şi SUA), care îşi desfăţoară activitatea prin 
întruniri periodice (la fiecare 3 luni) efectuate la sediul Băncii Reglementărilor 
Internaţionale de la Basel (Elvetia). 
  În anul 2004, Comitetul de la Basel a elaborat, în urma consultării cu reprezentanţii 
sistemului bancar şi ai autorităţilor de supraveghere din întreaga lume un nou Acord 
privind capitalul minim al societăţilor bancare, necesar pentru acoperirea într-o proporţie 
de minim 8% a expunerii băncii la principalele riscuri (de credit, de piaţă şi operaţional). 
Acordul se va aplica începând cu finele anului 2006/începutul anului 2007. 
  În principal, acest acord prezintă modul de calcul al indicatorilor de solvabilitate a 
bancilor (ratele de adecvare a capitalului), prin stabilirea unui raport minim de 8% între 
capitalul (fondurile proprii) şi suma expunerilor din riscul de credit, riscul de piaţă şi riscul 
operaţional.1

 
 
 
 

 

  Până la aplicare, băncile trebuie să-şi dezvolte anumite baze de date istorice (cu 
informaţii din câţiva ani), care să stea la baza estimării anumitor indicatori statistici privind 
probabilitatea de neplată (PD), pierderea dată de neplata (LGD) etc. aferente expunerilor, 
cu ajutorul cărora se vor evalua expunerile la risc din portofoliul propriu. 
 Noul Acord este format din 3 piloni (segmente), respectiv, cerinţele minime de 
capital, activitatea de supraveghere bancară şi disciplina de piaţă, a căror implementare 
are ca obiectiv realizarea unui nivel ridicat de siguranţă şi soliditate al sistemului financiar-
bancar. 
  Deşi prevederile noului Acord se referă, în principal, la băncile cu activitate 
internaţională, se urmăreşte ca principiile acestuia să se aplice şi la celelalte bănci, 
Comitetul dorind aderarea la acesta a tuturor băncilor importante din lume, după o anumită 
perioadă de timp. 
 Conform acestui acord, definiţia capitalului nu a fost modificată, respectiv, capitalul 
de rang II va continua să fie limitat la 100% din capitalul de rang I, iar rata  minimă a  
capitalului faţă de activele ponderate cu gradul de risc, incluzând riscul operaţional şi de 
piaţă, va rămâne 8% din capitalul total. 
  Principalul obiectiv al noului Acord îl constituie evaluarea şi stabilirea capitalului 
minim al societăţilor bancare (la nivel de grup), în funcţie de elementele cheie ale riscului 
bancar şi prevede acordarea de stimulente băncilor în vederea îmbunătăţirii tehnicilor de 
măsurare şi administrare a riscurilor bancare. 
  Indicatorul de solvabilitate al băncii (rata minimă de capital sau rata de adecvare a 
capitalului) se va calcula dupa următoarea formulă: 

  Expunerea băncii la riscul de credit se evaluează pe baza ponderării activelor cu 
anumite grade de risc (similar metodei actuale aplicate de BCR), iar pentru riscurile de 
piaţă şi operaţionale (neevaluate până în prezent, conform normelor prudenţiale ale BNR 
pentru calculul indicatorului de solvabilitate), valoarea luată în calcul se determină prin 

                                                 
1 Comitetul de supraveghere bancară de la Basel: Acord privind capitalul minim al societăţilor bancare, 2004 
 

Capitalul total 

Riscul de credit + Riscul de piaţă + Riscul operaţional 
 = 

Rata de adecvare a capitalului 

(minim 8%) 
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multiplicarea expunerii calculate pentru aceste riscuri, cu 12,5 (inversul procentului de 8%, 
limita minimă a indicatorului de solvabilitate). 
  Pentru evaluarea fiecărei categorii de risc, noul Acord prevede mai multe variante: 

 - pentru riscul de credit: abordarea standardizată, abordarea de bază IRB 
(fundamentată pe sistemul intern de rating al bancii) şi abordarea avansată IRB (bazată, 
de asemenea, pe sistemul intern de rating, dar într-o mai mare măsură ca cea anterioară); 
 - pentru riscul de piaţă: abordarea standardizată şi cea pe baza modelelor interne 
(Value al Risk – VaR); 
 - pentru riscul operaţional: abordarea de bază, cea standardizată şi cea 
determinată pe baza estimărilor interne ale băncilor. 
 Astfel, în abordarea standardizată a riscului de credit, expunerilor la diferitele tipuri 
de contrapartidă, respectiv, sovereigns (guverne, bănci centrale şi alte entităţi din sectorul 
public aparţinând administraţiei centrale sau locale), bănci şi agenţi economici le vor fi 
atribuite ponderi de risc, bazate pe evaluările efectuate de instituţiile internaţionale de 
rating. 
 Abordarea de bază a ratingului de credit poate fi aplicată de băncile care răspund 
unor standarde solide ale autorităţilor de supraveghere, în condiţiile în care aceste bănci 
vor lua în calcul propriile evaluări ale probabilităţii de neplată (PD) asociate fiecărui 
debitor. 
 Factorii suplimentari de risc, respectiv, pierderea produsă de neplată (LGD) şi 
expunerea la neplată (EAD), vor fi stabiliţi de către autorităţile de supraveghere. 
 Abordarea avansată a ratingului de credit va putea fi aplicată de băncile care 
răspund unor standarde ale autorităţii de supraveghere mult mai riguroase. 
  Sub această abordare, majoritatea componenţelor de risc enumerate mai sus vor fi 
estimate la nivel intern de către bănci. 
  Comitetul a examinat luarea în calcul a tehnicilor de reducere a riscului de credit, 
incluzând garanţiile colaterale, produsele derivate de credit etc., având în vedere faptul că 
acest lucru poate furniza stimulente băncilor să-şi îmbunătăţeasca procedurile, tehnicile şi 
instrumentele de reducere a acestuia. 
  În aplicarea prevederilor Acordului de la Basel din anul 2003, cu vigoare în prezent, 
Banca Naţională a României a elaborat Normele nr.17 din 18 decembrie 2003 privind 
organizarea şi controlul intern al activităţii instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor 
semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor  
de credit, care la cap. III, secţiunea a 2-a reglementează modul de administrare a riscului 
de credit şi de ţară. 
  Potrivit acestora, în activitatea de creditare, instituţiile de credit trebuie să aibă în 
vedere cel puţin următoarele:2

                                                 
2 Banca Naţională a României: Normele nr. 17 din 18 decembrie 2003, art.53 
 

 
  - destinaţia creditului şi sursa de rambursare a acestuia; 
  - profilul de risc curent al contrapartidei şi garanţiile prezentate, precum şi 
senzitivitatea garanţiilor la evoluţiile economice şi cele ale pieţei; 
  - istoricul serviciului datoriei, aferent contrapartidei şi capacitatea curentă şi viitoare 
de rambursare a acesteia, bazată pe evoluţiile financiare istorice şi proiecţiile viitoarelor 
fluxuri de numerar; 
  - experienţa în activitate a contrapartidei şi sectorul economic în care aceasta îşi 
desfăşoară activitatea, precum şi poziţia sa în cadrul acestui sector, în cazul creditelor 
comerciale; 
  - termenii şi condiţiile propuse în contractul de creditare, inclusiv clauzele destinate 
să limiteze modificările în profilul de risc viitor al contrapartidei; 
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  - capacitatea instituţiilor de credit de executare şi valorificare a garanţiilor, dacă 
este cazul, într-un termen cât mai scurt.    

Principalele trei tipuri de risc de credit sunt: 
  - riscul personal sau al consumatorului; 
  - riscul corporatist sau al companiei; 
  - riscul „suveran de ţară“. 
  Analiza managementului riscului de credit cuprinde o evaluare a politicilor şi 
practicilor privind riscul de credit al unei bănci. Această evaluare trebuie, de asemenea, să 
determine gradul de adecvare al informaţiilor financiare primite fie de la împrumutat, fie de 
la emitentul instrumentului financiar, care au fost folosite de bancă drept bază pentru 
acordarea creditului, respectiv, pentru scontarea acestor instrumente financiare; totodată, 
se impune să se efectueze şi evaluarea periodică a riscului aflat în continuă schimbare. 

II. Modalităţi de comensurare  
şi tehnici de diminuare a riscului în activitatea de creditare 

 Punctul de plecare al analizei economico-financiare îl constituie situaţia financiară 
anuală, care este documentul oficial de gestiune al agenţilor economici. 
  Obligativitatea întocmirii situaţiilor contabile anuale compuse din bilanţ, cont de 
profit şi pierderi, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie – 
este stipulată de Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 94/2001, prin care s-au aprobat 
reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice 
Europene şi cu Standardele Internaţionale de contabilitate. 
  În acelaşi timp, pentru analiza economico-financiară a clientului, o deosebită 
importanţă o prezintă informaţiile furnizate de contul de profit şi pierderi, care, ca şi în 
cazul bilanţului vor fi regrupate şi prelucrate, pentru a oferi o imagine cât mai clară privind 
rentabilitatea şi eficienţa activităţii desfăşurate de agentul economic. 

II.1. Bilanţul funcţional (restructurat) – instrument de 
analiză economico-financiară 

  Bilanţul funcţional (restructurat) prezintă cumulul fluxurilor de resurse şi de alocări 
(utilizări). 

 Conţinutul şi structura bilanţurilor funcţionale nu sunt definite printr-un act normativ. 
Ele sunt rezultatul teoriilor financiare şi al practicilor analiştilor economici. 
  Potrivit unor autori, se disting două familii de bilanţuri funcţionale: bilanţuri 
funcţionale tradiţionale şi bilanţurile „pool de fonduri“.3

Alocări stabile 

 

 Grafic, aceste două forme de bilanţuri funcţionale (restructurate) sunt reprezentate 
astfel: 

 
 Resurse stabile  

Pool de alocări 

 
Pool de 
resurse 

 

Alocări ciclice Resurse ciclice  
 

 
- La bilanţurile funcţionale tradiţionale, resursele stabilite din partea superioară a 

pasivului sunt considerate a finanţa, cu prioritate, alocările stabile din partea superioară a 
activului, această formă de bilanţuri este denumită şi orizontală. 

                                                 
3 Petre Brezeanu, Adrian Bostinaru şi Bogdan Prajisteanu: Diagnostic financiar. Instrumente de analiză financiară, 
Editura Economica, Bucureşti, pag. 207 
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  - La bilanţurile „pool“ de fonduri în care masele de resurse formează un ansamblu 
care finanţează indistinct ansamblul alocărilor. Prin „pool“, în limba engleză, se înţelege 
„fonduri comune“ sau „masa comună“. 

Caracteristica principală a bilanţului tradiţional orizontal o constituie faptul că are la 
bază diferenţierea dintre ciclurile lungi şi scurte. Corespunzător acestor două cicluri, 
bilanţul funcţional este împărţit în patru mari mase: 
 - două dintre ele corespund ciclurilor lungi; acestea sunt resursele stabile şi alocările stabile; 
 - alte două corespund ciclului de exploatare; acestea sunt activul circulant şi 
datoriile circulante. 

a) Resursele şi alocările stabile 
Resursele stabilite rezultă din deciziile de finanţare care au angajat întreprinderea 

pe termen lung. Ele cuprind: 
 - resursele proprii (capitaluri proprii, amortismente şi provizioane); 
 - datoriile financiare. 
 Resursele şi alocările stabile figurează în partea superioară a pasivului bilanţului 
funcţional. Alocările stabilite rezultă din deciziile de investiţii. Ele corespund activului 
imobilizat brut şi figurează în partea superioară a activului bilanţului funcţional. 

Grafic, aceste patru mari mase ale bilanţului funcţional, sunt reprezentate astfel: 
 

Alocări 
stabile 

Imobilizări 
BRUTE 

 Capitaluri proprii + 
Amortismente şi provizioane + 
Datorii financiare 

Resurse stabile 

Activ 
circulant 

Activ circulant 
BRUT 

 Datorii de exploatare + Datorii 
diverse + Solduri creditoare la 
bănci 

Datorii circulante 

 
 b) Elementele circulante. Elementele circulante rezultă din ciclul de exploatare. Se 
disting printre ele: 
 - activul circulant (valoarea brută a stocurilor, creanţelor şi disponibilităţilor); 
 - datoriile pasivului care nu sunt financiare (datorii furnizori, datorii diverse). Se pot 
califica, eventual, drept „datorii circulante“ în absenţa unei denumiri oficiale. 
 Pornind de la bilanţul normalizat, întocmit potrivit reglementărilor Ministerului 
Finanţelor, se procedează la retratări ale conturilor, obţinându-se bilanţul funcţional 
restructurat. 

Societăţile bancare procedează la analiza şi prelucrarea acestor date, având ca 
punct de plecare balanţa de verificare lunară. Această analiză permite determinarea valorii 
reale a patrimoniului societăţii comerciale, precum şi stabilirea cât mai exactă a mărimii 
riscului asumat de client, în comparaţie cu cel al băncii. 
  Pentru aceasta, elementele de activ şi de pasiv ale bilanţului se regrupează în trei 
mari capitole, utilizandu-se  programe  informative performante, astfel : 
 ACTIV : 
 I. Active imobilizate – cuprind imobilizările necorporale, corporale, financiare şi 
creditele comerciale cu scadenţa > 1 an. 
 II. Activele realizabile – cuprind stocuri, creanţe mai mici de 1 an, conturile de 
regularizare şi asimilate şi primele privind rambursarea obligaţiunilor. 
 III.Trezoreria pozitivă – cuprinde titlurile de plasament şi disponibilităţile (conturi în 
lei şi devize, cecuri, acreditive), respectiv, acele active existente sub formă de lichidităţi 
sau susceptibile de a fi transformate rapid în disponibilităţi. 
  Activele circulante cuprind stocurile, creanţele cu vechime mai mică de un an şi 
trezoreria pozitivă. 
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PASIV 
 I. Pasive pe termen lung; 
 II. Datorii curente cu scadenţa sub 1 an; 
 III. Trezoreria negativă. 
 I. Pasivele pe termen lung cuprind acele surse de finanţare cu caracter permanent 
sau de durată : - capitaluri proprii în sens larg ; 
 - provizioane pentru riscuri şi cheltuieli ; 
 - datorii cu scadenţă > de 1 an. 
  - Capitalurile proprii în sens larg cuprind, pe lângă elementele de capital propriu-zis 
şi diferenţele din reevaluare, subvenţiile pentru investiţii, care, prin natura lor, nu pot fi 
considerate strict ca o parte a capitalului propriu, deoarece sunt rezultatul unor decizii de 
politică economică, independente de activitatea clientului. 
  În consecinţă, prin deducerea diferenţelor de reevaluare, a subvenţiilor pentru 
investiţii şi a provizioanelor reglementate, se determină capitalurile proprii în sens strict. 
  Valoarea tuturor activelor şi pasivelor trebuie reconsiderată, pentru a se determina 
valoarea reală a acestora. Este necesar să se ia în considerare valoarea reală a activelor, 
iar acolo unde există pasiv cu valoare incertă, să se utilizeze în calcule poziţia financiară 
reală a clientului. De exemplu, când un activ este introdus în afacere, valoarea reală a 
acelui activ şi valoarea pasivului rezultat trebuie să fie analizată pentru a se determina 
efectul unei valori reale. 
  Aceste capitaluri proprii, cu valoare reală poartă denumirea de capitaluri proprii nete 
în sens strict şi reprezintă valoarea investiţiilor făcute de clienţi, respectiv, valoarea pe 
care ei o riscă în această afacere. De aceea, din punct de vedere al clientului, capitalul 
propriu reprezintă cea mai ieftină sursă de finanţare a activităţii. Din punct de vedere al 
bancii, capitalurile proprii nete în sens strict au o importanţă deosebită, deoarece 
reprezintă acele fonduri proprii cu adevărat disponibile în cazul în care firma va fi lichidată. 

II.2. Indicatori de analiză a bilanţului funcţional 

Fondul de rulment este partea activului circulant finanţată prin resursele stabile, 
determinându-se ca diferenţă între pasivele pe termen lung şi activele imobilizate. 
Valoarea fondului de rulment arată în ce măsură, regula echilibrului funcţional este 
respectată. În principiu, fondul de rulment ar trebui sa fie pozitiv, caz în care pasivele de 
termen lung sunt mai mari decât activele imobilizate. 
  În situaţia în care activele imobilizate nu sunt acoperite integral de pasivele pe 
termen lung, fondul de rulment este negativ. 
  Pe parcursul unei perioade de timp, mărimea fondului de rulment variază în funcţie 
de majorarea sau diminuarea capitalului social, de majorarea sau diminuarea datoriei pe 
termen mediu şi lung, de cumpărarea sau vânzarea unor active etc. 
  Valoarea fondului de rulment poate fi calculată fie prin partea superioară, fie prin 
partea inferioară a bilanţului. 

Calculul prin partea superioară a bilanţului 

Fond de rulment = Resurse stabile – alocări stabile 
  Această formulă are avantajul de a pune în evidenţă stabilitatea fondului de 
rulment. Tabloul de finanţare precizează faptul că fondul de rulment este global; este 
finanţat din resurse stabile, fără a distinge originea lor. 
  În reprezentarea grafică de mai jos, este redat calculul fondului de rulment fie prin 
partea superioară, fie prin partea inferioară a bilanţului. 
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Alocări stabile 
 

   
Resurse stabile 

 
 

 
Activ circulant 

 Fond de rulment 
 

 
Datorii circulante 

  
Calcul prin partea inferioară a bilanţului 

Fond de rulment = Activ circulant – Datorii circulante 
  Această a doua formulă este tradiţională. Ea este aritmetic echivalentă cu cea 
precedentă. Ea are, cu toate acestea, inconvenientul de a nu face să reiasă stabilitatea 
fondului de rulment. 
 Tabloul de finanţare precizează faptul că fondul de rulment este net; el rezultă din 
sustragerea activului circulant, mai puţin dobânzile circulante. 

Necesarul de fond de rulment (NFR) 
  Un fond de rulment este necesar întreprinderilor, ca urmare a decalajelor în timp ; 

- decalaje între cumpărări şi vânzări  antrenează constituirea stocurilor ; 
- decalaje între veniturile contabile (ex.: vânzarile) şi plăţile corespunzătoare (ex.: 

plata clienţilor), care dau naştere la creanţe. 
 Necesarul de fond de rulment (NFR) se determină ca diferenţa dintre activele 
realizabile şi datoriile curente, cu scadenţă de 1 an, putând fi : 
 - pozitiv – ceea ce semnifică o insuficienţă de resurse la acest nivel al bilanţului, ce 
poate fi acoperită fie din excedentul de fond de rulment de la nivelul I (dacă există), fie prin 
credite bancare. 
 - negativ – semnificând un surplus de resurse. 

Trezoreria netă – localizată la nivelul III-lea al bilanţului funcţional (restructurat), se 
determină ca diferenţă între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment, putând fi : 
 - pozitivă – situaţie în care nu este necesară acordarea de credite pe termen scurt, 
fondul de rulment fiind superior necesarului de fond de rulment. Grafic, această situaţie 
este reprezentată astfel : 
 Activ    Pasiv 

 
 Alocări stabile    

Resurse stabile 

     
 Disponibilităţi    
  Fond Rulment  
     
 Stocuri şi creanţele 

activului circulant 
 NFR   

 Trezorerie 
(disponibilităţi) 

   Datorii 
circulante     
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 - negativă – caz în care se impune angajarea de credite pe termen scurt , 
reprezentarea grafică a acestei situaţii fiind următoarea : 

ACTIV 
 

   PASIV 

Alocări stabile 
 

   
Resurse stabile 

 
Stocuri şi creanţe 

ale activului 
circulant 

  FR 
 

NFR 

 
 Trezorerie  

(solduri creditoare 
de bănci) 

  Datorii circualnte 
 

În cursul unui exerciţiu financiar, este posibil ca trezoreria netă sa varieze, 
determinat de variatia necesarului de fond de rulment, care, la randul lui este influentat de 
marimea ciclului de exploatare, respectiv de creditul comercial acordat de furnizori si de 
termenul de incasare a creantelor negociat cu clientii. 

II.3.Contul de profit si pierderi restructurat 

  Rezultatul exerciţiului se obţine prin diferenţa dintre veniturile totale şi cheltuielile 
totale ale exerciţiului. 
  În scopul determinării modului de constituire a rezultatului s-a procedat la 
regruparea fluxurilor economice în funcţie de natura activităţii şi de caracterul lor, astfel: 
  - Fluxuri de exploatare care privesc activitatea normală şi curentă a societăţii, 
permiţând calcularea rezultatului de exploatare generat de activitatea de bază a societăţii 
comerciale; 
  - Fluxuri financiare care cuprind operaţiunile economice care se referă la activitatea 
financiară permiţând determinarea rezultatului curent. Fluxurile de exploatare şi financiare 
formează fluxurile curente, generatoare ale rezultatului curent. 
  - Fluxurile excepţionale, care cuprind operaţiunile economice care nu au legătură cu 
obiectul normal al societăţii, având un caracter accidental, nerepetativ. 
  Restructurarea contului de profit şi pierderi presupune introducerea unor indicatori 
sub forma soldurilor intermediare de gestiune, care să permită determinarea corectă, pe 
diferite fluxuri economice a rezultatelor. Aceste solduri intermediare de gestiune, denumite 
şi „excedente brute“, reprezintă, de fapt rezultatele economice din diferite faze ale 
activităţii economice, neafectate de cheltuielile cu amortismentele şi provizioanele. 
  Corespunzător fluxurilor menţionate mai sus, contul de profit şi pierderi restructurat 
cuprinde un număr de patru nivele, rezultatul exerciţiului fiind cumulul celor trei rezultate 
parţiale: 

I – rezultatul de exploatare; 
II – rezultatul financiar; 
III – rezultatul excepţional; 
IV – rezultatul global al exerciţiului. 

  Schematic, ansamblul soldurilor intermediare de gestiune este reprezentat grafic astfel: 
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Întreprinderea comercială                  Întreprinderea industrială 
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comercială 
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Consumul exerciţiului 
de provenienţă terţă 

Valoarea 
adăugată 

 
Valoarea adăugată Subvenţii de exploatare 

Impozite, taxe,  
cheltuieli de personal 

Excedent brut de 
exploatare 

 
Excedentul brut de 

exploatare 
Reluări asupra 
provizioanelor 

Cheltuieli cu 
amortismentul şi 

provizioanele 

Rezultat de 
exploatare 

 
Venituri financiare   

Cheltuieli financiare Rezultat financiar  Rezultat de exploatare +  
rezultat financiar 

 = 
 Rezultatul curent înaintea impozitului 

Venituri excepţionale    
Cheltuieli 

excepţionale 
Rezultat 

excepţional 
 Rezultat excepţional + Rezultat curent înaintea 

impozitului 

4900 4900  Impozit pe beneficii Participarea Rezultatul 
exerciţiului 

III. Supravegherea bancară – tehnici şi modalităţi de realizare 

 Importanţa activităţii de supraveghere bancară deviză ce face obiectul pilonului nr. 
2 din Acordul privind capitalul minim al societăţilor bancare, elaborat de Comitetul de la 
Basel în anul 2004, acord ce se va aplica începând cu finele anului 2006/începutul anului 
2007. 
 Comitetul consideră că procesul de supraveghere este un element strâns legat de 
cerinţele minime de capital şi disciplina de piaţă. 
 Acesta are în vedere, în primul rând, faptul că fiecare bancă trebuie să aibă 
procese interne performante, capabile să evalueze gradul de adecvare al capitalului 
propriu, pe baza unei evaluări corespunzătoare a riscurilor portofoliului. 
 Autorităţile de supraveghere vor fi responsabile pentru evaluarea gradului în care 
băncile îşi estimează nevoile de capital proprii, în funcţie de riscurile aferente. 
 Această propunere nu intenţionează să înlocuiască experienţa şi evaluările proprii 
ale managementului băncii, sau să treacă responsabilitatea menţinerii unui capital adecvat 
asupra autorităţilor de supraveghere. 
 Dimpotrivă, noul Acord are în vedere faptul că managementul băncii dispune de 
cea mai completă înţelegere/evaluare a riscului portofoliului şi el are, în ultimă instanţă, 
responsabilitatea pentru managementul acestora şi întreprinderea măsurilor necesare. 
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 De asemenea, se are în vedere îmbunătăţirea dialogului între bănci şi autorităţile de 
supraveghere, astfel că atunci când sunt identificate anumite deficienţe să poată fi 
întreprinse acţiuni prompte care pot fie să reducă riscul, fie să majoreze capitalul. 
 Băncile trebuie să aibă procese şi proceduri interne pentru evaluarea capitalului 
total al băncii, în conformitate cu profilul de risc al acesteia şi o strategie pentru 
menţinerea capitalului la un nivel acoperitor. 
 Acestea includ : politici şi proceduri care să ia în calcul toate riscurile importante ale 
băncii ; proceduri care să lege strategiile băncii de nivelul capitalului (stabilit în funcţie de 
risc); controale interne, supraveghere şi audit care să asigure integritatea sistemului de 
management global. 
  Responsabilitatea respectării acestui principiu revine managementului băncii. 
  Activitatea de supraveghere la nivelul unei bănci comerciale îmbracă mai multe forme: 
 a) sub forma verificării existenţei şi conservării valorii garanţiilor, efectuată de 
unitatea bancară atât înainte de acordarea împrumutului, cât şi pe toată perioada 
creditării.
 b) sub forma activităţii de control intern şi audit intern, organizată la nivelul 
instituţiilor de credit. Obligativitatea organizării acestor activităţi la nivelul instituţiilor de 
credit este reglementată prin Normele BNR nr. 17 din 18 decembrie 2003 privind 
organizarea şi controlul intern al instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor 
semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern în instituţiile 
de credit. 

8 

 c) activitatea de supraveghere bancară, efectuată de autoritatea de supraveghere 
care în România este reprezentată de Banca Naţională a României. Potrivit Acordului de 
la Basel din anul 2004, autoritatea de supraveghere dintr-un stat are, în principal, 
următoarele sarcini : 
 - Autorităţile de supraveghere trebuie să evalueze procedurile interne ale băncilor 
referitoare la adecvarea capitalului, strategiile aferente, c a şi capacitatea acestora de a 
monitoriza şi a respecta cerinţele stabilirii ratelor de capital reglementate.De asemenea, 
acestea trebuie să întreprindă acţiuni corespunzătoare, atunci când nu sunt satisfăcute de 
rezultatele analizelor de mai sus.      
 - Autorităţile de supraveghere trebuie să se aştepte ca băncile să-şi desfăşoare 
activitatea peste ratele minime de capital reglementate şi trebuie să aibă abilitatea de a 
solicita băncilor să dispună de capital superior valorii minime. Astfel, autorităţile de 
supraveghere pot să stabilească anumite ţinte ale ratelor de capital sau să definească 
anumite categorii superioare ratelor minime de capital reglementate, cum ar fi, de exemplu 
banca bine capitalizată sau adecvat capitalizată. De asemenea, anumite ţări pot alege să 
stabilească rate superioare celor reglementate de prezentul Acord. 
 - Autorităţile de supraveghere trebuie să intervină din timp, pentru a preveni 
scăderea capitalului sub nivelurile minime solicitate, pentru a acoperi caracteristicile de 
risc ale unei anumite bănci şi trebuie să solicite acţiuni de remediere rapidă în condiţiile în 
care volumul capitalului nu este menţionat corespunzător.  

Printre mijloacele de aplicare ale acestui principiu se numără: intensificarea 
monitorizării activităţii băncii ; restricţionarea plăţii dividendelor ; solicitarea pregătirii şi 
implementării de către bancă a unui plan de îmbunătăţire al nivelului capitalului ; 
solicitarea ca bancă să-şi majoreze capitalul. 
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 Abstract 
 The fiscal policy is one of the most important requirements that Romania 
should accomplish in order to integrate into the European Union. It supposes the 
elimination of barriers regarding the fiscal discrimination, the existence of duble 
taxation and evasion by adopting positive measures and by matching the national 
law politics to those of the European Union. 

 Ca şi celelalte state candidate, România are propria viziune asupra strategiei de 
aderare la Uniunea Europeană, care îmbină reforma instituţiilor publice cu cooptarea 
societăţii civile în procesul de construcţie europeană. 
 Aceasta presupune asigurarea unui climat transparent unde cetăţenii să participe la 
elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor publice, prin formularea unor obiective 
clare, al căror scop să coincidă cu cel naţional într-o manieră proporţionată. 
 Dacă uniunea politică a fost primul pas în crearea Uniunii Europene, uniunea 
economică a fost mijlocul de realizare a politicilor economice. 

Politica fiscală este una dintre cele mai importante cerinţe pe care România trebuie 
să le îndeplinească în totalitate, în vederea finalizării procesului de integrare în Uniunea 
Europeană. Ea propune eliminarea barierelor privind discriminarea fiscală, dubla 
impozitare şi eradicarea evaziunii fiscale prin adoptarea de măsuri pozitive şi prin 
armonizarea legislaţiilor politicilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene. Politica fiscală a 
corespuns iniţial celei vamale, ea trebuind să se adapteze evoluţiei spre uniunea 
economică şi monetară. 

Printre măsurile impuse privind reforma fiscală se numără şi deplasarea treptată 
spre un sistem unic de impozitare care să asigure un climat concurenţial sănătos; lucru 
realizat în România prin adoptarea Legii 571/2003 intrată în vigoare în anul 2004, lege ce 
urmărea instituirea unui sistem unic de impozitare de 16 %. Privită ca reformă fiscală, 
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adoptarea cotei unice de impozitare a avut, în primă fază, un impact puternic asupra 
investitorilor urmat de unul social, prezentând avantaje de ambele părţi. 
 Din punct de vedere al investitorilor, trecerea de la o cotă de impozitare de 25% pe 
profit, la 16% ar avea ca rezultat încurajarea agentului economic în a declara profitul 
realizat. De exemplu, la un profit de 3 miliarde ROL, impozitul în cota veche ar fi fost de 
750 milioane ROL, acum la aceeaşi cifră de profit, aplicând cota unică de 16%, impozitul 
este de 480 milioane ROL, înregistrându-se astfel, comparativ, 260 milioane ROL ca 
diferenţă între cele 2 impozite. 
 Dacă vorbim de un impozit pe venitul din salarii, aplicat în trecut pe cele 4 trepte de 
impozitare începând cu 18 % pe un venit de până la 18800 mii ROL, în prezent,  
aplicându-se aceeaşi cotă unică de 16%, fie că venitul s-ar încadra la prima treaptă de 
impozitare sau la ultima, de peste 56 milioane ROL, se înregistrează o creştere a venitului 
net. Toate aceste diferenţe constatate după impozitare au avut un impact social datorită 
faptului că au asigurat o creştere a veniturilor fie la nivel de agent economic sau populaţie, 
rezultând astfel o creştere a puterii de cumpărare, dar la nivel de stat au dus la o scădere 
a veniturilor bugetare.  

În afara contribuţiilor obligatorii şi a taxelor care nu au suferit schimbări majore până 
în prezent, impozitele, care reprezintă 80% din veniturile bugetare, prin micşorarea cotelor 
de impozitare respective au condus la creşterea deficitul bugetar. Privită ca o strategie 
fiscală, ea reprezintă avantaje doar pentru o anumită categorie socială, aşa cum reiese şi 
din exemplul următor: 

 
Exemplul I 
1. Venit brut din salarii            7000000 
2. Contribuţii obligatorii          1190000 

a. CASS 9,5 %               665000 
b. CAS 6,5 %                 455000 
c. Fond şomaj 1%            70000 

3. Venit net                               5810000 
4. Deducere personală de bază 2000000 
5. Masă impozabilă                  3810000 
6. Impozit 16%                           609600 
7. Venit încasat                         5200400 

 
Exemplul II 
1. Venit brut din salarii          50000000 
2. Contribuţii obligatorii          8500000 

a. CASS 9,5 %             4750000 
b. CAS 6,5 %               3250000 
c. Fond şomaj 1%          500000 

3. Venit net                             41500000 
4. Deducere personală de bază 2000000 
5. Masă impozabilă                39500000 
6. Impozit 16%                         6320000 
7. Venit încasat                       35180000 

 
În primul exemplu, dacă am fi aplicat cota veche de impozitare, în loc de 609600, 

am fi avut un impozit de 1045800, iar în cel de-al doilea exemplu, în loc de 6320000 
impozit, prin aplicarea cotei unice ar fi trebuit să fie 11060000, adică 28 %. 

Modificările apărute prin aplicarea cotei unice de impozitare 
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Aplicarea cotei unice de impozitare de 16% a avut ca rezultat nu numai o creştere a 

deficitului bugetar prin diminuarea veniturilor, ci şi apariţia unui efect pervers; astfel agenţii 
economici chiar dacă au înregistrat o creştere a venitului net, a profitului, au recurs la 
aceleaşi mijloace evazioniste de sustragere de la plata impozitului, prin nedeclararea cifrei reale. 

În mod concret, problema evaziunii este mai vizibilă la societăţile multinaţionale 
care îşi transferă obligaţiile sau beneficiile la unităţi din acelaşi grup. Pentru eradicarea 
acestor fenomene, de migrare a capitalului spre zone de paradis fiscal, ca şi unitate de 
grup sau centru, politica fiscală impusă de Uniune ca etalon urmărea realizarea a două 
obiective de drept fiscal: echitatea şi neutralitatea fiscală. 
 În relaţiile internaţionale, soluţionarea problemelor fiscale nu aparţin dreptului 
internaţional sau celui comunitar; în interiorul graniţelor sale, statul aplică propria politică 
de impozitare. Pentru crearea unui teritoriu fiscal unificat, este necesară adoptarea unor 
tehnici de armonizare a legislaţiilor comune tuturor membrilor Uniunii. Există şi elemente 
specifice fiscalităţii comunitare, cum ar fi tariful vamal comun, prelevările agricole şi TVA-ul 
comunitar.  
 Impunerea sistemului unic de impozitare a creat în Europa o situaţie complexă, 
fiecare stat aplicând propriile taxe, câştigând cel cu regim de impozitare scăzut, deoarece 
putea fi considerat un magnet pentru investitori, creşterea producţiei având ca rezultat 
scăderea presiunii fiscale. S-a creat astfel un sistem de concurenţă neloială între state, 
lucru care a dus la stabilirea şi aplicarea unei taxe de producţie de minim 5-15 % şi 
aplicarea TVA-ului în ţara de origine. Pentru a opri exodul investitorilor din ţările cu 
fiscalitate ridicată, s-a stabilit o politică de armonizare, având ca efect scăderea bazei de 
impozitare de la 50 % la 30 %.  
 Pentru a reduce deficitul bugetar nou creat prin aplicarea cotei unice de impozitare, 
au fost propuse o serie de măsuri care urmăresc mutarea accentului de pe impozitele 
directe, care se colectează greu, pe impozitele indirecte, adică TVA, accize. Astfel apar 
modificări ca: 

 creşterea TVA cu 3 procente, de la 19% la 22%; 
 majorarea cotei unice de la 16% la 19%; 
 diminuarea CAS cu 5 procente; 
 creşterea impozitului pe dividend de la 10% la 16%. 
Fiecare dintre aceste măsuri au un scop bine definit, ele urmăresc fie o creştere a 

veniturilor bugetare, o reducere a ratei şomajului, sau o stimulare a investitorilor şi 
producătorilor. 
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Structuri fundamentale  
ale contabilitãþii naþionale 
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Abstract 
The knowledge of the phenomena facing the economy, of the relation 

between them, of the causes generating them and of the forms of their 
manifestation is essential both for functioning of the economic agents activity, and 
for setting up the economic policies decisions. In order to be known the phenomena 
must be measured and presented within a unitary framework. This framework is 
offered by the national accounting. The setting up of a macro-accounting model 
supposes to de-compose the national economy into unitary elements. 

At the level of the national accounting there exists an institutional group of 
the economic agents under the form of institutional unities and of the institutional 
sectors. 

 
La nivelul economiei naţionale îşi desfăşoară activitatea un număr mare de agenţi 

economici (subiecţi economici), cel mai adesea, cu activităţi economice eterogene. În plus, 
ei pot avea, simultan, mai multe funcţii economice; cu titlu de exemplu, aceeaşi persoană 
poate fi consumator de bunuri şi servicii, producător, ca urmare a unei activităţi 
profesionale desfăşurate, sau voluntar, în cadrul unei asociaţii fără scop lucrativ.1

                                                 
1 Ivan-Ungureanu, C., Contabilitate naţională, Casa de editură IRECSON, Bucureşti, 2003, p. 20. 

 
Unificarea datelor în cadrul contabilităţii naţionale implică o regrupare a subiecţilor 

economici în unităţi cât mai omogene. Această regrupare se realizează cu ajutorul 
unităţilor instituţionale. 

Unitatea instituţională este un centru elementar de decizie economică care 
dispune de autonomie de decizie în exercitarea diverselor acte economice. De exemplu: 
un spital, o bancă, o societate comercială, o şcoală, o fundaţie etc. pot fi considerate 
unităţi instituţionale. 
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Pentru ca fiecare din unităţile menţionate să poată fi considerate unităţi 
instituţionale, ele trebuie să aibă autonomie de decizie şi contabilitate completă.  

O unitate instituţională are autonomie de decizie atunci când:2

În Sistemul Conturilor Naţionale (S. C. N.), în general, există două moduri de 
abordare a grupării agenţilor economici în sectoare reprezentative: pe de o parte, 
gruparea unităţilor instituţionale în sectoare instituţionale denumită şi optica instituţională 
şi pe de altă parte, gruparea agenţilor economici în funcţie de activităţile desfăşurate şi de 
ramura de activitate din care fac parte, care poate fi denumită optica activităţilor 
economice.

 
- are drept de decizie asupra bunurilor şi activelor sale, putând să schimbe 

proprietatea acestora în relaţiile cu alte unităţi instituţionale; 
- poate lua decizii în exercitarea activităţii economice, pentru care este direct răspunzătoare; 
- are capacitate juridică de a subscrie angajamente şi de a încheia contracte în 

nume propriu. 
O unitate instituţională are o contabilitate completă dacă ea întocmeşte bilanţ la 

începutul şi la sfârşitul unei perioade de referinţă şi dacă prezintă documente contabile 
care să reflecte fluxurile intervenite în cursul acestei perioade. 

Cu toate acestea, în practică sunt întâlnite situaţii când la unele unităţi instituţionale, 
criteriul autonomiei de decizie pune unele probleme. De exemplu, în cazul unei filiale 
controlate de o societate dominantă nu putem vorbi de o autonomie de decizie. 

Pentru unităţile care nu posedă clar cele două caracteristici prezentate, se reţin 
următoarele principii: 

- gospodăriile populaţiei fiind dotate cu autonomie de decizie în exercitarea funcţiei 
principale, sunt întotdeauna unităţi instituţionale, chiar dacă nu dispun de contabilitate completă; 

- unităţile care nu au contabilitate completă şi pentru care nu este posibil sau util să 
se realizeze un set complet de conturi, conform cerinţelor, sunt tratate împreună cu 
unităţile instituţionale în a căror contabilitate sunt cuprinse şi conturile lor parţiale; 

- unităţile care au contabilitate completă, dar nu dispun de autonomie de decizie în 
exercitarea funcţiei principale sunt cuprinse în unităţile care le controlează; 

- cvasisocietăţile au drept caracteristici faptul că dispun de o contabilitate completă, 
dar nu au personalitate juridică. 

În cazul în care comportamentul lor economic şi financiar este diferit de cel al 
proprietarilor lor, cvasisocietăţile pot fi considerate societăţi şi delimitate drept unităţi 
instituţionale de sine stătătoare.  

Datorită nevoilor de sinteză care nu permit să se ia în considerare unităţile 
instituţionale în mod individual, acestea se regrupează în ansambluri, denumite sectoare 
instituţionale. 

3

Prin sector instituţional

  
La nivel macroeconomic, gruparea agenţilor economici în sectoare instituţionale se 

face cu precădere utilizând optica instituţională, însă sunt şi ţări, precum Germania şi 
România, care utilizează atât optica funcţională, cât şi pe cea instituţională. 

O abordare de tip instituţional este preferată şi de organismele internaţionale, astfel 
şi S.C.N. 1993 grupează unităţile instituţionale în sectoare instituţionale. 

4

                                                 
2 Ivan-Ungureanu, C., Op.cit., p. 20. 
3 Chiţu-Gisberto, A., Contabilitatea micro şi macroeconomică, Ediţia a II-a, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2003, p. 66. 
4 Archambault, E., Comptabilitè nationale, Ed. Dunod, PUF, Paris, 1979, p. 45. 

 înţelegem un ansamblu de unităţi instituţionale care au 
un comportament economic analog. Comportamentul economic al unei unităţi instituţionale 
este dat de funcţia sa principală (producţie sau consum) şi de natura şi originea resurselor 
principale (producţie de mărfuri / producţie de nemărfuri; resurse de natură financiară / 
resurse de natură nefinanciară). 
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În România, contabilitatea naţională, de inspiraţie franceză, descompune economia 
naţională în şase sectoare propriu-zise, la care se adaugă şi un pseudosector instituţional 
„restul lumii“. 
  Schematic, sectoarele instituţionale se pot prezenta astfel5

Sector instituţional 
: 

Funcţie principală Resurse principale 
Societăţi şi 

cvasisocietăţi 
nefinanciare 

Produc bunuri comerciale 
nefinanciare 

Rezultatul vânzărilor 

Instituţii 
de credit 

Finanţează, astfel spus 
colectează, transformă şi 
repartizează disponibilităţi 

financiare 

Fonduri provenind din 
angajamentele financiare 

contractate 

Întreprinderi 
de asigurări 

Asigură, altfel spus, garantează o 
plată în cazul realizării unui risc 

Prime contractuale sau 
cotizaţii sociale benevole 

Administraţii publice 

Produc servicii necomerciale 
destinate colectivităţii şi 
efectuează operaţii de 

redistribuire a venitului şi a 
bogăţiei naţionale 

Plăţi obligatorii efectuate de 
către celelalte sectoare şi 
primite direct sau indirect 

Administraţii private 

Produc servicii necomerciale şi, 
în anumite cazuri, produc, fără 

scop lucrativ, servicii comerciale 
destinate familiilor 

Contribuţii benevole datorate 
familiilor; eventual, 

cumpărăturile familiilor 

Familii (gospodării) 

Consumă şi, ca întreprinzători 
individuali, produc bunuri şi 

servicii comerciale nefinanciare 

Remunerarea factorilor de 
producţie; transferuri efectuate 

de către celelalte sectoare; 
produse din vânzare 

Restul lumii 
Sub denumirea de „Restul lumii“ se regrupează într-un acelaşi 

ansamblu de conturi, operaţiunile între unităţile rezidente şi 
nerezidente. 

 
A. Societăţi şi cvasisocietăţi nefinanciare  
Acest sector regrupează unităţile instituţionale rezidente, a căror funcţie economică 

principală este să producă bunuri şi servicii comerciale nefinanciare. O unitate 
instituţională poate fi reţinută în acest sector dacă suma vânzărilor reprezintă cel puţin 
50% din resursele lor.  

Drept urmare, putem conchide că resursele acestui sector provin din vânzarea 
producţiei.  

În literatura de specialitate, acest sector mai este denumit şi sectorul întreprinderi. 
Societăţile care fac parte din acest sector se bucură de personalitate juridică şi au 
contabilitate completă. Formele lor juridice sunt variate:6

                                                 
5 Abraham-Frois, G., Economie politică, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 475. 
6 Archambault, E., Op. cit., p. 47.  

 societăţi anonime (SA), societăţi 
cu răspundere limitată (SRL), societăţi în nume colectiv (SNC). 

Trebuie remarcat faptul că întreprinderile individuale care nu au personalitate 
juridică distinctă de cea a antreprenorului sunt excluse din acest sector instituţional. 
Cvasisocietăţile care fac parte din acest sector au contabilitate completă, dar nu se bucură 
de personalitate juridică (de exemplu: filialele, sucursalele, şantierele cu activitate de lungă 
durată etc.).  
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B. Instituţii de credit 
În acest sector instituţional, se includ unităţile instituţionale a căror funcţie principală 

este de a finanţa celelalte sectoare, adică de a colecta, transforma şi repartiza 
disponibilităţile financiare şi/sau de a administra veniturile financiare.7

Misiunea îndeplinită de aceste instituţii acoperă, în mod esenţial, trei activităţi:

 
Instituţiile de credit efectuează, în esenţă, operaţiuni financiare. Acestea au menirea 

de a pune în legătură agenţii care au resurse financiare cu cei care au nevoie de finanţare. 
Astfel, instituţiile de credit adaptează sub aspect cantitativ şi calitativ, oferta şi cererea de 
fonduri de împrumut.  

8

Sunt incluse în acest sector unităţi instituţionale cum ar fi:

 
- servesc ca intermediar între agenţii nefinanciari care dispun de capacităţi de 

finanţare şi cei care au nevoie de finanţare; 
- transformă capacitatea de finanţare, adesea disponibilă pe termen scurt, în 

mijloace de finanţare pe termen mediu şi lung, mai adaptate nevoilor celor care se împrumută;  
- asigură circulaţia mijloacelor de plată existente (moneda) şi crearea mijloacelor de 

plată suplimentare. 
Resursele acestui sector provin, în principal, din fondurile pe care le colectează sub 

formă de: depuneri la vedere sau la termen, bonuri negociabile, titluri pe termen mediu şi 
lung, precum şi dobânzi. 

9

- instituţii de credit monetar; 

 Banca Naţională, băncile 
comerciale, CEC, casele de schimb valutar, organismele de plasament al valorilor 
mobiliare, cooperativele de credit, societăţile de leasing etc. 

Sectorul se descompune în două subsectoare: 

- instituţii de credit nemonetar. 
Instituţiile de credit monetar se caracterizează prin posibilitatea de a crea monedă, 

pe când cele de credit nemonetar nu creează monedă. Unităţile din acest sector au o 
contabilitate completă. 

C. Întreprinderi de asigurări 
Întreprinderile grupate în acest sector au în comun caracteristica de a garanta 

acordarea unei indemnizaţii în caz de realizare a unui risc, adică de a transforma riscuri 
individuale în riscuri colective. Resursele principale sunt formate din prime de asigurare 
contractuale (organisme de asigurare sau de capitalizare) sau cotizaţii sociale mutuale. 
Obiectul contractelor poate fi foarte diferit: asigurări auto, asigurări de viaţă, deces, 
asigurări împotriva grindinii, a incendiilor, a furturilor etc.  

Din acest sector, fac parte doar acele unităţi instituţionale care administrează 
contracte de asigurare liber consimţite. 

În scopul explicării şi înţelegerii acestui tip de contract şi, implicit, a apartenenţei 
unităţilor care administrează astfel de contracte trebuie să privim lucrurile din punctul de 
vedere al asiguratului. Dacă asiguratul doreşte să-i fie acoperit un risc, atunci el plăteşte 
prima de asigurare corespunzătoare. În situaţia în care, plata este obligatorie şi asigurarea 
este obligatorie. Caracterul obligatoriu este specific contribuabililor pentru asigurările 
sociale (CAS). În schimb, nu suntem obligaţi să plătim prime pentru asigurare de viaţă. În 
prima situaţie, unităţile instituţionale care administrează asigurări obligatorii sunt încadrate 
în sectorul instituţional „Administraţii publice“, pe când cele din a doua situaţie vor fi 
incluse în sectorul instituţional „Întreprinderi de asigurări“. 

Deoarece, întreprinderile de asigurări îşi asumă din ce în ce mai mult o funcţie 
financiară, ele se deosebesc de societăţile de servicii. 

                                                 
7 Tabără, N., Contabilitate naţională, Ed. Moldova, Iaşi, 1996, p. 38. 
8 Généreux, J., Economie politică. Macroeconomie şi contabilitate naţională, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, p. 16. 
9 Ionaşcu, I., Contabilitate naţională, Ed. Economică, Bucureşti, 1995, p. 19. 
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D. Administraţii publice 
În componenţa acestui sector, sunt incluse unităţile instituţionale care au funcţia 

principală de a produce servicii necomerciale destinate celorlalte sectoare sau efectuează 
operaţii de redistribuire a venitului sau a bogăţiei. 

Resursele principale sunt formate din prelevările obligatorii asupra veniturilor 
celorlalte sectoare (impozite, cotizaţii sociale etc.). Acest sector este împărţit în trei subsectoare: 

- administraţia publică centrală; 
- administraţia publică locală; 
- administraţia securităţii sociale (asigurări şi protecţia socială). 
Din sectorul administraţiei publice fac parte: statul, organisme diverse ale 

administraţiei centrale şi locale, organele procuraturii şi cele judecătoreşti, unităţile de 
învăţământ, cultură, sănătate, apărare, ordine publică etc.  

E. Administraţii private 
Sectorul instituţional „administraţii private“, cuprinde organismele private fără scop 

lucrativ care produc servicii necomerciale destinate gospodăriilor populaţiei.  
În acest sector, se includ: asociaţiile, sindicatele, partidele politice, cultele 

religioase, fundaţiile etc.  
Resursele administraţiilor private provin din contribuţiile voluntare ale familiilor şi din 

eventualele venituri ale proprietăţii. De regulă, unităţile instituţionale care fac parte din 
acest sector întocmesc situaţii financiare simplificate. 

F. Familiile (gospodăriile) 
Acest sector regrupează unităţile instituţionale a căror funcţie principală este 

consumul şi, eventual, pentru întreprinzătorii individuali producţia de bunuri şi servicii 
comerciale nefinanciare.  

Resursele gospodăriilor provin, pe de o parte, din remuneraţia factorilor de 
producţie (muncă, pământ, capital), iar pe de altă parte, din transferurile plătite de alte 
sectoare (de exemplu, prestări sociale). Există şi o a treia categorie de resurse care provin 
din vânzările de bunuri şi servicii făcute de familii (gospodării) ca întreprinzători individuali.  

În cazul în care activitatea productivă a întreprinzătorilor individuali nu poate fi 
separată de activitatea familiei consumatoare, atunci aceştia sunt incluşi în sectorul gospodării. 

Dacă analizăm acest sector, distingem gospodăriile obişnuite ca fiind un ansamblu 
de familii care trăiesc într-o locuinţă separată sau independentă (o persoană care trăieşte 
singură reprezintă o gospodărie) şi gospodăriile colective care cuprind populaţia 
colectivităţilor (internate, cazărmi, aziluri, închisori etc.). 

Aşa cum rezultă din cele prezentate, observăm eterogenitatea acestui sector şi, 
drept urmare, datele privind sectorul familii se obţin, exclusiv, prin mijloace statistice.  

De regulă, gospodăriile nu ţin o contabilitate, cu excepţia întreprinzătorilor 
individuali (persoane fizice) care conduc o contabilitate simplificată.  

G. Restul lumii 
Acesta este considerat un pseudosector instituţional. El grupează unităţi 

nerezidente în măsura în care ele efectuează operaţii cu unităţi instituţionale rezidente. 
Conturile acestui sector furnizează o imagine de ansamblu asupra relaţiilor 

economice care leagă o ţară de restul lumii.  
În concluzie, datorită diversităţii şi eterogenităţii agenţilor economici, precum şi a 

activităţilor desfăşurate de aceştia, la nivelul economiei naţionale, ei trebuie grupaţi în 
structuri omogene. Această grupare se realizează în contabilitatea naţională prin 
intermediul unităţilor instituţionale şi a sectoarelor instituţionale.  
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Aspecte ale contabilitãþii obiectelor de 
inventar în alimentaþia publicã 

Ina MALECA 

Keywords: catering, stocks, fiscal deduction 

Abstract: 
The particularities of catering influence the way and methods of book-

keeping at these enterprises. From an accounting point of view, we can underline 
the following problems: the existence of the category of inventory items as stocks; 
the period of management during which the expenses over established when 
putting them info operation; the deduction for fiscal purposes. 

Făcând parte din categoria mijloacelor circulante materiale, se caracterizează prin 
aceea că aservesc mai multe cicluri ale procesului de exploatare şi îşi transmit, în 
consecinţă, treptat, valoarea asupra diverselor perioade de gestiune. Este ştiut că, cât mai 
precis este formulată definiţia unei categorii de elemente patrimoniale, cu atât mai corectă 
este delimitată componenţa şi modul de recunoaştere a acestei categorii. Conform S.N.C., 
2 „Stocuri de mărfuri şi materiale“ la obiectele de inventar se referă la activele cu valoare 
unitară a cărora este mai mică decât plafonul stabilit de legislaţie (1000 lei), indiferent de 
durata de exploatare sau cu o durată de serviciu mai mică de un an, indiferent de valoarea 
unei unităţi. Definiţia respectivă a şi determinat caracteristica includerii obiectelor de 
inventar într-o grupă separată. Totodată, este de remarcat că aceste obiecte întrunesc 
cele două condiţii ce caracterizează atât mijloacele fixe, cât şi stocurile de mărfuri şi 
materiale, adică pot fi atribuite, atât la active pe termen lung, cât şi la active curente.  

În întreprinderile de alimentaţie publică, stocurile obiectelor de inventar sunt 
impunătoare. Componenţa şi structura lor diferă de la o întreprindere la alta, reieşind din 
tipul şi categoria localului, fiind prevăzute de Cerinţele de bază obligatorii pentru agenţii 
economici din sfera alimentaţiei publice. Respectând Cerinţele de bază... nominalizate, 
este rezonabilă structurarea totalităţii obiectelor de inventar, din întreprinderile de 
alimentaţie publică, în patru mari categorii: 
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1) mobilier (mese, fotolii, canapele, banchete) şi lenjerie de masă; 
2) inventar sub formă de vase, veselă, tacâmuri; 
3) echipament de protecţie şi de uniformă; 
4) meniurile. 
Tratare distinctă necesită echipamentul de protecţie şi de uniformă. Conform 

condiţiilor prevăzute de Codul muncii Republicii Moldova şi totodată de Cerinţele de 
bază... lucrătorii, inclusiv cei din sfera alimentaţiei publice, trebuie să fie asiguraţi cu 
echipament de protecţie şi de uniformă. Noţiunii de echipament de protecţie îi pot fi 
atribuite următoarele particularităţi caracteristice: 

- are o destinaţie specială, în calitate de mijloace de protecţie individuală; 
- eliberarea obligatorie, nomenclatura căreia este stabilită de actele normative şi 

legislative în vigoare; 
- eliberarea în utilizare temporară gratuită; 
- normarea, adică eliberarea, are loc conform normelor stabilite raţional, reieşind 

din necesităţi. 
În întreprinderile de alimentaţie publică, echipamentul de protecţie este prevăzut 

pentru un număr redus de profesiuni, ca rezultat al respectării regulilor sanitare. În 
comparaţie cu echipamentul de lucru, cel de uniformă serveşte, pentru întreprinderile de 
alimentaţie publică, în calitate de trăsătură caracteristică, prezenţa căruia face deosebire 
între lucrătorii unei companii faţă de alte întreprinderi. Deci, echipamentul de uniformă se 
introduce în scopul majorării eficienţei organizării activităţii, a responsabilităţii lucrătorilor, 
prestigiului profesiei, image-ului de firmă etc. Totodată, stabilirea normelor, a modului de 
eliberare, care poate fi: în utilizare temporară sau permanentă, cu plată sau fără plată etc. 
a echipamentului de uniformă, se stabileşte de întreprinderea de alimentaţie publică 
independent. 

O problemă care se conturează în continuare se reduce la organizarea evidenţei 
echipamentului de protecţie şi de uniformă în scopuri fiscale. Art. 240 al Codului muncii 
prevede acordarea gratuită de către angajator a echipamentului de protecţie individuală şi 
de lucru. În ceea ce priveşte obligaţia întreprinderilor de alimentaţie publică de a elibera 
lucrătorilor săi echipament de uniformă, spre deosebire de întreprinderile comerciale, unde 
legislaţia nu prevede prezenţa acestuia, art. 5.3 al Cerinţelor de bază... nominalizează 
dotarea personalului de servire al tuturor întreprinderilor, indiferent de tip şi categorie, cu 
uniformă şi încălţăminte specială, cu emblema întreprinderii. Astfel, dotarea personalului 
întreprinderii de alimentaţie publică cu echipament de protecţie şi de uniformă, conform 
art. 19 al Codului fiscal, poate fi privită ca facilitate acordată de patron lucrătorului. În 
viziunea noastră, însă aceste cheltuieli, dacă ele sunt înfăptuite conform legislaţiei în 
vigoare, adică respectând prevederile Codului muncii şi ale Cerinţelor de bază..., nu pot fi 
considerate ca facilităţi acordate de patron, deoarece ele nu sunt înfăptuite pentru 
compensarea unor cheltuieli ale lucrătorului. Totodată, ele pot fi calificate ca cheltuieli 
necesare, achitate şi suportate de contribuabil, exclusiv în cadrul activităţii de 
întreprinzător, iar respectând prevederile art. 24 al Codului fiscal urmează a fi deduse. 

Pe lângă echipamentul de protecţie şi de uniformă, particularităţi caracteristice 
prezintă şi celelalte categorii ale obiectelor de inventar. Este de remarcat că dacă 
rezolvarea contabilă a aprovizionării obiectelor de inventar nu ridică nici un fel de 
probleme, în ceea ce priveşte consumul lor, apar unele particularităţi. Aceste particularităţi 
sunt generate, în principal, de faptul că obiectele de inventar deservesc mai multe cicluri 
de producţie şi comerciale specifice întreprinderilor de alimentaţie publică. În rezultat se 
conturează două probleme: 

1) prezenţa categoriei obiectelor de inventar ca stocuri; 
2) perioada de gestiune, de constatare a cheltuielilor la decontarea lor în momentul 

dării în exploatare. 
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Categoria de stocuri de obiecte de inventar nu există în bilanţul contabil al multor 
ţări cu sisteme contabile evoluate, precum S.U.A., Germania, Olanda, Franţa, Marea 
Britanie, totodată, aceasta fiind prezentă în Rusia, România şi Republica Moldova. 

În opinia unor autori, ar fi util de a nu prezenta obiectele de inventar ca o categorie 
aparte a stocurilor, dar de a le include în componenţa materialelor – pentru obiectele de 
inventar cu termenul de folosinţă mai mic de un an, iar cealaltă parte a obiectelor de 
inventar, cu termenul de folosinţă mai mare de un an – în componenţa mijloacelor fixe. 
Drept argument în acest sens se aduce faptul că bunurile cu o valoare mică şi  al căror 
consum este suficient de rapid să fie considerate ca integral consumate în exerciţiul 
punerii lor în serviciu.  

Suntem parţial de acord cu această părere, şi anume, considerăm că, în special, 
pentru întreprinderile de alimentaţie publică nu este binevenită lichidarea categoriei de 
obiecte de inventar, deoarece majoritatea acestora (vasele, vesela, tacâmurile), au un 
termen de folosinţă mai mare de un an, în acelaşi timp, valoarea lor fiind neînsemnată. 
Deci, includerea acestora în componenţa stocurilor de materiale, la contul 211 „Materiale“, 
ar încălca prevederile S.N.C. 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale“, conform căruia sunt 
considerate active curente. Totodată atribuirea lor mijloacelor fixe ar complica considerabil 
evidenţa, deoarece pentru mijloace fixe, regimul de finanţare, procurare, utilizare şi 
decontare din evidenţă se realizează în mod distinct pentru fiecare obiect aparţinând 
mijloacelor fixe, ceea ce necesită un mare volum de muncă. Dacă acest regim s-ar aplica 
asupra obiectelor de inventar nominalizate, al căror număr este mult mai mare ca al 
mijloacelor fixe, totodată valoarea şi importanţa pe un obiect fiind redusă, practic 
întreprinderile nu ar reuşi să satisfacă aceste cerinţe.  

În concluzie, suntem de părere că ar fi binevenită structurarea bunurilor materiale, 
care actual sunt considerate obiecte de mică valoare şi scurtă durată, conform 
prevederilor S.N.C.2 „Stocuri de mărfuri şi materiale“, în următoarele categorii: 

1) includerea în componenţa stocurilor de materiale a obiectelor de inventar cu o 
durată de serviciu mai mică de un an, indiferent de valoarea unei unităţi, fiind supuse 
regimului de finanţare, procurare, utilizare şi evidenţă caracteristice pentru activele 
curente; 

2) includerea în componenţa obiectelor de inventar a bunurilor a căror valoare 
unitară este mai mică decât 500 lei, cu o durată de serviciu mai mare de un an. Totodată, 
pentru obiectele de inventar nominalizate, să se calculeze la darea lor în exploatare uzura 
în mărime de 100% din valoarea acestora, diminuată cu valoarea probabilă rămasă, adică 
să se ţină evidenţa lor în exploatare; 

3) includerea în componenţa mijloacelor fixe a obiectelor de inventar cu o valoare 
mai mare de 500 lei şi o durată de serviciu mai mare de un an.  

Considerăm că modificarea respectivă, pe lângă faptul că justifică conţinutul 
economic al stocurilor de obiecte de inventar, specific întreprinderilor de alimentaţie 
publică, apropie regulile contabilităţii financiare de cele fiscale. 

A doua problemă care se conturează, aferentă obiectelor de inventar, o reprezintă 
determinarea perioadei de gestiune de constatare a cheltuielilor la darea în exploatare a 
acestora. 

Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare şi S.N.C. 
prevăd câteva convenţii şi principii fundamentale ale contabilităţii dintre care: 

- principiul prudenţei – conform căruia veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, 
iar cheltuielile subevaluate, adică veniturile se constată numai în cazul în care 
au fost câştigate, iar cheltuielile – nemijlocit, în momentul efectuării acestora; 

- principiul interdependenţei exerciţiului financiar – prevede delimitarea în timp a 
veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii patrimoniale, pe măsura angajării 
acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului financiar la care se referă, adică 
efectele operaţiilor şi fenomenelor economice se iau în consideraţie din 
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momentul în care se produc şi nu din momentul mişcării sau decontării lor. Altfel 
spus: fiecare perioadă (trimestru) sau exerciţiu (an) trebuie să cuprindă toate 
cheltuielile şi veniturile prezente şi viitoare care îi aparţin. 

Analiza profundă a obiectelor de inventar şi a principiilor nominalizate ne permite să 
menţionăm că, la darea în exploatare, decontarea valorii sau calculul uzurii obiectelor de 
inventar nu trebuie atribuită nemijlocit grupei conturilor clasei a şaptea a Planului de 
conturi „Cheltuieli“. Pe lângă faptul că se încalcă principiul prudenţei şi al interdependenţei 
exerciţiului financiar, o asemenea reflectare majorează artificial cheltuielile, rezultând, în 
final, o micşorare a profitului. În această ordine de idei se mai pot completa afirmaţiile 
anterioare prin particularităţile specifice ramurii şi anume ponderea însemnată a 
cheltuielilor aferente obiectelor de inventar la crearea întreprinderii, schimbarea nivelului 
de categorie, renovarea veselei, echipamentului de uniformă şi altui inventar, care prin 
efectele lor privesc perioadele anterioare de timp.   

Luând în consideraţie cele menţionate, propunem ca valoarea obiectelor de 
inventar date în exploatare să se reflecte în contabilitate şi în rapoartele financiare la 
cheltuieli anticipate pe acelaşi termen de distribuţie pe perioade gestionare, care sunt 
stabilite la darea lor în exploatare. 

Deci, pentru obiectele de inventar, al căror termen de folosinţă expiră până la finele 
anului, se va utiliza contul 251 „Cheltuieli anticipate curente“, iar pentru cele al căror 
termen de folosinţă depăşeşte limitele anului contul 141 „Cheltuieli anticipate pe termen lung“. 

Pentru a exemplifica situaţia menţionată, să apelăm la un exemplu cu date 
convenţionale. Presupunem că în luna martie au fost procurate şi date în exploatare 5 
sonde pentru băuturi răcoritoare, cu o valoare unitară de 120 lei şi o durată de serviciu de 
2 ani şi 10 jaluzele pentru geamuri cu o valoare unitară de 700 lei, valoarea probabilă 
rămasă zero şi o durată de serviciu de 3 ani. 

În baza datelor exemplului, vor fi întocmite următoarele formule contabile: 
 

Tabelul 1. Înregistrări contabile aferente dării în exploatare a obiectelor de inventar 
 

Conţinutul economic al operaţiilor 
 

Suma (lei) 
Corespondenţa 

conturilor 
debit credit 

1. Darea în exploatare a obiectelor de 
inventar 

   

a) cu valoarea unitară până la 500 lei 
(120x5) 

600 141 2131 

b) cu valoarea unitară mai mare de 500 lei 
(700x10) 

 
7000 

 
2132 

 
2131 

2. Calculul uzurii obiectelor de inventar 
(valoarea probabilă-zero) cu valoarea unitară 
mai mare de 500 lei (7000-0) 

 
 

7000 

 
 

141 

 
 

214 
3. Transferarea cotei părţi a cheltuielilor 
anticipate pe termen lung la cheltuieli 
anticipate curente 

   

a) (600:24x10) 250 251 141 
b) (7000:36x10) 1944 251 141 
4. Înregistrarea cheltuielilor aferente 
perioadei curente 

   

a) (250:10) 25 712 251 
b) (1944:10) 194,4 713 251 
5. Recunoaşterea la finele anului a cotei 
părţi a cheltuielilor anticipate pe termen lung 
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Conţinutul economic al operaţiilor 

 
Suma (lei) 

Corespondenţa 
conturilor 

debit credit 
drept cheltuieli anticipate curente 
a) (600:24x12) 300 251 141 
b) (7000:36x12) 2333 251 141 

 
Înregistrarea contabilă nr. 4 se va repeta lunar, până la expirarea duratei de 

exploatare a obiectelor respective. 
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Abstract  
The complex evolution of the technologies of the computer net, of the Internet 

has generated this new phenomenon – the outsourcing one: most of the companies 
hire external companies capable to offer them the technology in the same way in 
which utilitarian companies furnish the electricity, the gas or the telephone 
services. Thus, the organization that hold IT appeal more and more frequently for 
the outsourcing services (starting with the office applications and e-mail systems, 
up to the protection and the implementation of the corporate net), transferring to a 
third part the non-critical tasks or the one that overpass the competences within the 
framework of the firm. The technology that has developed due to this evolution and 
due to the development of the e-business platforms is called Business Process 
Outsourcing. 

 Termenul de ''outsourcing'' sau externalizare a serviciilor desemnează delegarea 
uneia sau mai multor activităţi din cadrul unei afaceri către un distribuitor extern de servicii 
care, la rândul său, conduce şi administrează acele activităţi pe baza unor indici de 
performanţă bine definiţi şi măsurabili. Cu alte cuvinte, outsourcingul înseamnă transferul 
unei activităţi din interiorul unei companii în exteriorul acesteia, ea urmând a fi prestată de 
o altă companie specializată în acest gen de activitate. Este un concept destul de vechi, 
care a fost actualizat şi extins după începutul crizei economice din 1999. Outsourcing-ul în 
ziua de azi a fost extins de la anumite activităţi extrem de specializate până la activităţi 
considerate clasice pentru o companie (recrutarea, contabilitatea sau gestiunea securităţii 
infrastructurii IT&C). “Offshore” este un alt termen utilizat în domeniu şi înseamnă 
delegarea uneia dintre activităţi către un distribuitor de servicii care, din punct de vedere 
geografic, este situat la mare distanţă de clienţii întreprinderii.  
 În statele dezvoltate, mai toată lumea îşi externalizează activităţile, de la companii 
foarte mari până la organizaţii mici şi mijlocii. Companiile mari preferă să transfere aceste 
activităţi unor companii specializate pentru că au înţeles că acestea pot face lucrurile mult 
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mai eficient în locul lor. În plus, prin asigurarea unui nivel ridicat al prestaţiei printr-un SLA 
(Service Level Agreement), sunt sigure că lucrurile se vor întâmpla aşa cum vor, că nu 
trebuie decât să ceară şi să aştepte rezultate pe măsura specificaţiilor din contracte. 
Astfel, specialiştii IT din companiile mari pot să se ocupe de lucruri mai productive pentru 
organizaţie, de acele activităţi care aduc plus-valoarea necesară atingerii obiectivelor de 
business..Companiile mici şi mijlocii au început să externalizeze tot mai mult aceste 
activităţi dintr-un alt motiv: nu are rost şi nu au bani să plătească personal specializat care 
să facă aceste activităţi in-house. În acest caz, ca şi în cazul companiilor mari, este mult 
mai avantajos să plăteşti lunar o sumă rezonabilă şi predictibilă pentru un serviciu de calitate. 
 Spre exemplu, AON, o companie multinaţională americană care se ocupă cu 
asigurările şi managementul riscului a decis să pună în aplicare un contract de outsourcing 
al serviciilor IT cu Computer Sciences Corporation, un furnizor consacrat de astfel de 
servicii pe piaţa americană. Contractul care se întinde pe o perioadă de 7 ani şi are o 
valoare de 600 de milioane de dolari prevede transferarea responsabilităţilor de întreţinere 
a infrastructurii de date şi comunicaţii, servere şi centre de date, precum şi a serviciilor de 
helpdesk de pe întreg teritoriul american. Aceeaşi corporaţie AON are încheiat un contract 
similar pentru filialele sale din Marea Britanie cu EDS, un alt mare furnizor de servicii şi 
consultanţă IT. Astfel, costurile legate de IT şi comunicaţii ale firmei AON se reduc cu 
30%, estimându-se o economie de aproximativ 300 de milioane de dolari pe toată durata 
contractului cu Computer Sciences Corporation. 
 Ceea ce contează cel mai mult în acest domeniu este recunoaşterea 
competenţelor, expertiza dovedită şi calitatea asumată a serviciilor. Aceste lucruri se 
traduc în certificări ale personalului care va presta activitatea externalizată (de preferinţă, 
certificări recunoscute internaţional), referinţe de la clienţi importanţi şi angajamentele pe 
care prestatorul de servicii şi le asumă prin SLA (Service Level Agreement). O companie 
prestatoare serioasă va face acest lucru cu maximă atenţie pentru că este responsabilă 
juridic şi poate fi oricând sancţionată dacă face promisiuni fără acoperire. 
 Apelarea la o soluţie de externalizare a serviciilor se poate face în una din 
următoarele situaţii: 

1. Când se doreşte reducerea unor costuri; 
2. Când capacităţile propriului sistem informaţional sunt limitate, ineficiente sau 

depăşite din punct de vedere tehnic; 
3. Când o creştere a capacităţilor tehnologice poate conduce la o creştere 

economică proporţională; 
4. Când se doreşte crearea de noi surse de profit. 

 Prima companie care a apelat la externalizarea serviciilor informatice şi de 
telecomunicaţii a fost Eastman Kodak, în anul 1989. 
 Cea mai importantă valoare a unei companii de software outsourcing din 
perspectiva clientului o reprezintă asigurarea calităţii. Din ce în ce mai experimentaţi, 
clienţii îşi îndreaptă atenţia către managementul productivităţii şi riscurilor, lăsând costurile 
pe planul doi. Orice serviciu şi produs trebuie livrat cu zero defecte. De aceea, firmele 
producătoare de software urmăresc obţinerea ISO 9001:2000 şi a certificării CMM Level 4. 
Acest standard, adresat companiilor producătoare de software, mizează pe existenţa unui 
sistem de management al calităţii orientat pe procese. Nivelul 4 pune accentul pe 
măsurători şi controlul performanţei. Un alt aspect de importanţă majoră este decizia de a 
investi pe termen lung în relaţia cu clientul, care îşi doreşte, la rândul lui, o creştere sigură 
şi este conştient de valoarea transferului de know-how deja efectuat. 

http://www.aon.com/�
http://www.csc.com/�
http://www.eds.com/�
http://www.csc.com/�
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Forme de outsourcing informatic 

 Principalele forme de outsourcing informatic sunt:1

 1. Application Service Providers (furnizori de servicii informatice) reprezintă servicii 
de închiriere soft aplicativ

 

2

                                                 
1 Tardugno, A., DiPasquale, T., Matthews, R., 1T Services: Costs, Metrics, Benchmarking, and Marketing, Prentice 
Hall, PTR, 1999, citat în Ţugui, Al., Fătu, T., Managementul resurselor informatice, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004, 
pp. 120-122 

. Pe lângă ASP au mai apărut şi alte variante de manifestare a 
acestei forme de outsourcing informatic, între care: ISV – dezvoltători individuali de 
aplicaţii software (Independent Software Vendors), HSP – furnizorii de servicii de găzduire 
(Hosting Service Providers), FSP – furnizorii de servicii complete (Full-Service Providers), 
BSP – furnizorii de servicii de afaceri (Business Service Providers), IAHP – furnizorii care 
găzduiesc aplicaţii Internet (Internet Application Hosting Providers).  

2. HelpDesk 
 Externalizarea serviciilor de suport tehnic şi implementarea de soluţii open source 
permite optimizarea costurilor şi asigurarea eficienţei sistemului informatic. Peste 80% 
dintre organizaţiile mici şi medii din România nu dispun de departament informatic propriu 
şi apelează la externalizarea asistenţei tehnice pentru sistemul informatic. Astfel, devine 
tot mai important ca sistemul informatic şi datele companiei să fie disponibile şi să poată 
susţine implementarea de noi procese. De asemenea, securitatea datelor a devenit o 
problemă stringentă pentru toate afacerile, indiferent de mărime sau domeniu de activitate. 
Pentru a putea face faţă acestor provocări şi pentru a utiliza cele mai bune practici din 
domeniu, este necesară angajarea de personal calificat, realizarea de cursuri de pregătire, 
monitorizarea reţelei şi a securităţii sistemului informatic, realizarea de aplicaţii software, 
de politici şi proceduri de utilizare care să asigure automatizarea şi standardizarea 
proceselor organizaţiei. Din punct de vedere al costului de înfiinţare şi operare a unui 
departament de suport tehnic propriu (Helpdesk), raportul optim dintre numărul de angajaţi 
cu pregătire de specialitate şi numărul de utilizatori/staţii de lucru este de 1 consultant la 
50 de utilizatori. 
 Serviciile HelpDesk sunt destinate companiilor care urmăresc eficientizarea 
activităţii informatice. Nevoia de servicii de HelpDesk este cu atât mai acută, cu cât ritmul 
de implementare a noilor aplicaţii în organizaţie este mai înalt, infrastructura mai variată şi 
numărul de utilizatori noi mai mare. Organizarea profesionistă a unui serviciu HelpDesk 
conduce la măsurarea activităţii specialiştilor IT şi evidenţierea rolului lor în rezolvarea 
incidentelor, conform cu gradul lor de prioritate. Analiştii HelpDesk au rol fundamental în 
identificarea proactivă a problemelor, a incidentelor recurente legate de echipamente, 
descoperirea punctelor slabe ale reţelei informatice şi a nevoilor de instruire ale 
utilizatorilor. Totodată, prin implementarea serviciilor HelpDesk, productivitatea muncii 
creşte şi pentru personalul IT (eliberat de până la 80% din solicitările utilizatorilor). Dar cel 
care câştigă cel mai mult este personalul deservit, adică utilizatorii sistemului informatic, 
deoarece astfel se reduc sau se elimină perioadele de inactivitate. În plus, eforturile de 
învăţare a aplicaţiilor noi sunt sprijinite şi asimilarea se face mai rapid. 
 Urmare a procesului de globalizare, se manifestă din ce în ce mai mult nevoia de 
asigurare a serviciilor de HelpDesk 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Beneficiile majore ale 
externalizării acestor servicii rezultă din faptul că firmele prestatoare din domeniu sunt 
dotate cu tehnologii de ultimă generaţie, pentru a face faţă volumului mare de apeluri.  
 3. Custom Relationship Management are în vedere soluţii tehnologice care permit 
consolidarea comunicării între întreprindere şi clienţii săi, în vederea ameliorării relaţiilor cu 
clientela prin automatizarea diferitelor componente ale relaţiei cu clientul: 

2 La adresa http://www.ghidafaceri.ro/companii-firme/ poate fi găsită o listă a furnizorilor de servicii informatice din 
România 

http://www.ghidafaceri.ro/companii-firme/�
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- pre-vânzare: este vorba de marketing, adică de studiul pieţei, al nevoilor clienţilor 
şi de demararea proiectelor. Analiza informaţiilor strânse asupra clienţilor permite 
întreprinderilor să-şi revadă gama de produse pentru a răspunde cât mai precis 
aşteptărilor acestora. Entreprise Marketing Automation constă în automatizarea 
campaniilor de marketing. 

- vânzări: automatizarea forţei de vânzare (Sales Forces Automation) constă în 
furnizarea de instrumente de conducere pentru comercianţi, pentru a-i asista în 
demersurile lor de prospectare (gestiunea luărilor de contact, a întâlnirilor, ajutor în 
elaborarea propunerilor comerciale). 

- gestiunea serviciului clientelă – clientului îi place să se simtă cunoscut şi 
recunoscut de firmă. 

- post-vânzare – constă în furnizarea unei asistenţe pentru client, mai ales în ceea 
ce priveşte punerea la punct a centrelor de apel (numite call-centers, help desk sau hot-
line) şi punerea on line a informaţiilor de suport tehnic. 
 e-Custom Relationship Management reprezintă o formă de outsourcing informatic 
care combină automatizarea procesului de vânzare, relaţiile cu clienţii, magazinele virtuale 
şi prezentările comerciale pe web. În mod concret, firmele de outsourcing care furnizează 
servicii CRM pun la dispoziţie companiilor interesate tehnologii pentru administrarea 
contractelor şi automatizarea vânzărilor, administrarea şi procesarea e-mail-urilor, 
integrare web şi baze de date relaţionale; 
 5. Supply Chain Management (Managementul lanţului de furnizori) se referă la o 
serie de instrumente şi metode care vizează ameliorarea şi automatizarea aprovizionării 
prin reducerea costurilor şi a termenelor de livrare. Gestiunea/supervizarea lanţului de 
furnizori este o problemă deosebit de importantă pentru e-business, prin faptul că 
micşorează costurile de achiziţie a produselor. SCM sunt strâns legate de programele de 
gestiune integrate de tip ERP.  
 6. Găzduire WEB 
 Departamentele informatice ale organizaţiilor nu se pot ocupa singure de toate 
operaţiunile necesare unei gestiuni eficiente a conţinutului web. Pentru a evita problemele 
puse de operaţiile de actualizare a conţinutului şi pentru a deveni profitabile, organizaţiile 
pot apela la firme specializate în servicii de găzduire Web. 
 7. Securitatea reţelelor 
 În condiţiile dezvoltării noilor aplicaţii intranet, extranet şi de comerţ electronic, o 
atenţie deosebită trebuie acordată securităţii reţelelor, motiv pentru care sunt căutaţi acei 
furnizori de servicii informatice care să deţină tehnologiile şi cunoştinţele necesare 
asigurării securităţii informatice. În acest moment, există pe piaţă toate elementele 
componente necesare asigurării securităţii reţelelor, cum sunt: identificarea, autentificarea, 
certificarea digitală, securitatea perimetrului, obţinerea listelor de control a accesului, 
aplicaţii firewall, tuneluri şi criptare VPN, disponibile fie sub forma unor pachete integrate, 
fie a unor servicii singulare; 
 8. Suport tehnic pentru software 
 În situaţia în care organizaţiile au probleme legate de utilizarea software-ului, pot 
apela la un suport profesionist din partea firmelor dezvoltătoare de software sau a celor 
specializate pe diferite segmente IT. De cele mai multe ori, se încheie contracte de suport 
tehnic sub forma unor abonamente lunare, ceea ce conduce la asigurarea unei siguranţe 
operaţionale în domeniul resurselor informatice exploatate.  
 9. Servicii WEB 
 Prin serviciu web se înţelege un modul logic al unei aplicaţii care poate fi publicat, 
localizat sau accesat pe web, indiferent de sistemul de operare sau de tipul de hardware 
folosit, mult mai simplu şi mai ieftin decât era posibil până acum. Prin utilizarea acestei 
forme de outsourcing informatic, aplicaţiile vechi dintr-o firmă pot interacţiona prin 
intermediul unor protocoale standard. 



Bu
let

in
 ºt

iin
iþf

ic
 

170 Andreia-Simona MELNIC 

Avantajele outsourcing-ului informatic 

 Recurgerea la soluţia outsourcing-ului de către firme este determinată de avantajele 
pe care le oferă această strategie, şi anume:3

În condiţiile în care furnizorii de servicii informatice se specializează şi se 
orientează către elementele de noutate din domeniul lor de activitate, se asigură accesul 

 
a) Se cunosc mai exact costurile pe fiecare componentă a sistemului informaţional; 
b) Se reduc numărul de licenţe şi cheltuielile de întreţinere; 
c) Beneficiarii acestor servicii se concentrează spre afacerea lor propriu-zisă; 
d) Are loc diminuarea ciclului de implementare pentru diverse componente 

informaţionale; 
e) Se reduc personalul şi cheltuielile fixe; 
f) Există o mai mare accesibilitate la know-how; 
g) Cresc posibilităţile de implementare a standardelor.  

 Externalizarea serviciilor informatice are o serie de influenţe pe plan economic, 
tehnic, social şi managerial. 
 Din punct de vedere economic, outsourcing-ul informatic duce la: 

a). Costuri reduse de exploatare prin economii de scară, economii de investiţii şi 
economii de timp. 

 Principalul motiv pentru care se recurge la outsourcing este unul de ordin 
economic: se reduc costurile şi cresc performanţele în activităţile externalizate. Cum se 
întâmplă acest lucru? Să luăm exemplul unei bănci pentru care nevoile de securizare a 
infrastructurii IT sunt deosebite. O astfel de organizaţie şi-a luat o serie de măsuri de 
siguranţă de gen firewall, soluţie de intrusion detection, un sistem de management al 
identităţii şi accesului, antivirus şi altele asemenea. Este vorba de un set de tehnologii, 
fiecare raportând tot felul de evenimente, rapoarte care trebuie adunate, parcurse şi 
interpretate. Cel care face acest lucru trebuie să fie o persoană cu experienţă în aceste 
tehnologii, să aibă o viziune asupra a ceea ce înseamnă securitatea şi să facă această 
treabă cu pasiune. Dacă vrem ca acest lucru să se întâmple permanent (24 ore/7 zile), 
avem nevoie de minim patru asemenea oameni. Chiar şi în condiţiile de salarizare din 
România, costurile ating cifre importante, pentru că cel în mâinile căruia se află securitatea 
unei bănci trebuie să fie un angajat foarte mulţumit de pachetul salarial sau motivaţional. 
Ce se întâmplă în cazul în care am externaliza acest lucru? Contra unei sume lunare, 
aceste rapoarte sunt adunate, parcurse şi interpretate de oameni specializaţi să facă acest 
lucru. Riscurile ca ceva nedorit să se întâmple sunt acoperite printr-un Service Level 
Agreement (SLA), compania care prestează acest serviciu fiind responsabilă din punct de 
vedere juridic. Acest outsourcing este practicat nu numai în domeniul securităţii datelor, ci 
mai ales în producţia de software, în activităţi de contabilitate şi de recrutare de personal, 
în activităţi de help-desk etc., România devenind un actor important pe această piaţă, 
datorită costului scăzut al forţei de muncă şi calităţii înalte a prestaţiilor. 

b) Redirecţionarea investiţiilor către domeniile de competenţă ale întreprinderilor; 
c) Modularitate. Întrucât nu este posibilă întotdeauna cunoaşterea reacţiei mediului 
la o anumită ofertă, este necesară recurgerea la o soluţie modulară (scalabilă). 

 În planul managementului, influenţele outsourcing-ului informatic se manifestă prin: 
a) Acces rapid la resurse concretizate în tehnologie, metodologie şi oameni. Astfel, 
beneficiarii serviciilor externalizate realizează economii de resurse financiare pentru 
aceleaşi obiective operaţionale. 
b) Performanţa sporită a activităţii externalizate 

                                                 
3 O'Brien, J.A., Management Information Systems. Managing Information Technology in the Internetworked Entreprise, 
McGraw-Hill, Boston, 1999, citat în Ţugui, Al., Fătu, T., Managementul resurselor informatice, Editura Sedcom Libris, 
Iaşi, 2004, pp. 122-124 
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la resurse informatice de ultimă generaţie, concomitent cu o mai bună urmărire şi 
cunoaştere a evoluţiilor tehnologice. 

c) Partajarea riscurilor 
 Prin utilizarea contractelor de service, în special, acolo unde sunt implicate utilaje 
sau echipamente sofisticate şi/sau costisitoare), riscul tehnologic este transferat companiei 
care asigură contra cost servicii pentru buna funcţionare a întregului sistem. Astfel, prin 
apelarea la outsourcing, multe din riscurile aferente se împart între mai multe organizaţii, 
ceea ce va reduce sarcinile financiare şi riscurile asociate din partea beneficiarilor; 

d) Îndeplinirea obiectivelor organizaţiei 
 Organizaţiile care apelează la outsourcing pot să se concentreze pe o arie mai 
largă de probleme legate de obiectul lor de activitate, în timp ce unele detalii operaţionale 
sunt lăsate pe seama prestatorului extern. 

e) Creşterea calităţii producţiei/serviciilor şi eliminarea întârzierilor 
 Soluţia externalizării anumitor servicii din întreprindere conduce, în mod direct, la o 
creştere a productivităţii în domeniul externalizat. Astfel, resursele companiei se pot 
îndrepta spre activităţile de bază. 
 Tehnologia informaţiei îşi revendică poziţia de lider în outsourcing, mai ales pentru 
că lucrează în complementaritate cu alte domenii, cum este consultanţa în afaceri. 
Managementul unei companii include procesarea unor mari cantităţi de date. Potrivit 
Gartner, peste 75% din datele cu care lucrează companiile nu sunt structurate în baze de 
date, ci există ca documente şi consumă jumătate din bugetul IT. Soluţiile informatice 
pentru circulaţia internă a informaţiei reduc cheltuielile considerabil. Exemple: soluţia de 
reţea de telex propusă de Datek lui RomTelecom sau cea vândută de Xerox lui Mobifon, 
care a dus la reducerea cu 60% a echipamentelor. Problema nu este mult mai simplă în 
cazul companiilor mici, dar cu mulţi clienţi. Outsurcingul, atunci când nu se referă la 
activităţi de detaliu, priveşte componente de management. 
 Influenţele tehnice ale outsourcing-ului se manifestă prin: 

a) Soluţii specializate, complete, la un nivel profesionist; 
b) Uşurinţă în instalare şi configurare; 
c) Aplicaţii integrate, puternice, flexibile şi sigure; 
d) Creşterea acurateţii, productivităţii şi eficienţei; 
e) Reducerea sau chiar eliminarea necesităţilor de stocare. 

 Din punct de vedere social, outsourcing-ul presupune redirecţionarea resurselor 
umane pentru alte scopuri. Prin încredinţarea operaţiunilor informatice unor firme din 
exterior, organizaţia poate redirecţiona aceşti angajaţi spre alte activităţi cu o valoare 
adăugată mai mare. Angajaţii ale căror forţe se îndreptau înainte spre interior, acum se pot 
îndrepta spre exterior, direct către client. 

Dezavantajele outsourcing-ului informatic 

 Operaţiunea de outsourcing are şi o serie de dezavantaje importante4

                                                 
4 Ţugui, Al., Fătu, T., Managementul resurselor informatice, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004, pp. 124-125 

: 
 1. Dependenţa de prestatorul extern 
 Cu cât firma extemalizatoare este mai dependentă de prestatorul extern, cu atât 
mai mult acesta din urmă va căuta să profite, pentru a practica preţuri ridicate sau pentru a 
diminua calitatea serviciilor furnizate. În eliminarea acestui dezavantaj se recomandă 
creşterea numărului prestatorilor externi potenţiali, deoarece cu cât numărul lor este mai 
mic, cu atât mai mult întreprinderile extemalizatoare sunt dependente de prestatorul extern 
recunoscut. Este posibil să se ajungă până la pierderea controlului funcţiunii informatice 
vizate. 
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 2. Pierderea competenţelor importante care reprezintă ştiinţa, priceperea sau 
iscusinţa de a face ceva (know-how). Acest risc se manifestă atunci când o activitate este 
externalizată, fiind considerată periferică, în realitate, ea fiind strategică. 
 3. Riscul pierderii avantajelor competitive 
 Accesul unui terţ la informaţii despre clienţi, politici investiţionale, politici de 
marketing etc. poate să conducă la pierderea avantajelor competitive. 
 4. Transferul personalului presupune, de cele mai multe ori, renunţarea la un 
personal specializat, pentru care s-au investit resurse importante ale organizaţiei. 

Concluzii 

 Evoluţia complexă a tehnologiei reţelelor de calculatoare, a reţelei Internet a 
declanşat fenomenul de outsourcing: majoritatea firmelor angajează companii externe 
care să le furnizeze tehnologia în acelaşi mod în care companiile utilitare furnizează 
electricitatea, gazul sau legăturile telefonice. Astfel, organizaţiile care deţin componente IT 
apelează din ce în ce mai mult la servicii de outsourcing (de la aplicaţii de birou şi sisteme 
e-mail, până la protejarea şi implementarea de reţele corporative), transferând către o 
terţă parte sarcinile noncritice sau pe cele care depăşesc competenţele în cadrul firmei. 
Tehnologia care s-a dezvoltat datorită acestei evoluţii şi a dezvoltării platformelor              
e-business se numeşte Business Process Outsourcing. 
 Gradul de implicare al departamentelor IT în susţinerea activităţilor de afaceri 
impune o permanentă conectare la informaţii şi tehnologii de ultimă generaţie. 
Complexitatea deosebită a implementării noilor sisteme şi costurile ridicate ale investiţiei 
subliniază necesitatea specializării pe domenii de activitate. În astfel de situaţii, de cele 
mai multe ori, resursele interne nu sunt suficiente. Orientarea către firmele IT specializate 
în ofertarea serviciilor prin outsourcing poate reprezenta, de cele mai multe ori, soluţia 
ideală. Cât timp outsourcingul este favorizat de globalizare şi de redresarea sectorului 
IT&C, serviciile şi produsele offshore de bază tind să devină o marfă. Se simte o nevoie 
puternică de depăşire a simplei relaţii comerciale şi orientarea către valoare adăugată şi 
specializare. 
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Abstract 
 Information, under its different aspects, try to find its place within the most 
varied fields of the theory and practice, aiming to become a fundamental concept of 
the contemporary science and civilization. 
 Knowledge acquired by means of the accounting information signifies self -
control and prevision, constitutes the reason for a competent and prompt 
intervention in organizing and directing production, within the process of managing 
the assets  and of the decision making control. 

Noţiunea de informaţie şi conţinutul informaţiei contabile 

Înainte de a trece la tratarea noţiunii de informaţie şi a conţinutului informaţiei 
contabile, trebuie să spunem că informaţia, sub diferitele ei ipostaze, îşi face loc în cele 
mai variate domenii ale teoriei şi practicii, tinzând să devină un concept fundamental al 
ştiinţei şi civilizaţiei contemporane. Ritmul extrem de rapid al descoperirilor şi înnoirilor, ca 
şi perimarea fără precedent a cunoştinţelor, au adus în prim plan rolul tot mai important al 
acesteia în procesul de conducere şi organizare a activităţii umane. 
 Rezultat al unui proces complex, informaţia este aceea prin care anumitor date li se 
atribuie semnificaţia stării sau dinamicii unui obiect, fenomen sau eveniment, în cadrul 
unor proceduri formale de prelucrare. Ea constituie elementul care leagă şi condiţionează 
diferitele faze ale procesului raţional de coordonare şi control, aduce un plus de 
cunoaştere ce măreşte gradul de certitudine al individului în raport cu mediul înconjurător. 
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 Într-o accepţiune filosofică, informaţia reprezintă reflectarea în conştiinţa noastră a 
legăturilor cauză-efect, din lumea reală înconjurătoare.1

 Definită mai concret, informaţia apare şi ca o ştire sau mesaj cu privire la fapte şi 
evenimente de orice fel, care trebuie înţelese, folosite şi transmise pentru a facilita 
realizarea obiectivului cuantificat.

 

2

 În sfera informării economice, aria informaţiilor contabilităţii este foarte întinsă. Ele 
apar ca informaţii specifice, particulare, rezultate din interpretarea şi prelucrarea prin 
intermediul logicii contabile a mişcărilor de valori provocate de activităţile creatoare şi se 
prezintă, în special, sub forma unor date cifrice în expresie valorică. Ele se caracterizează 
prin aceea că sunt precise, complete şi continue, comparate şi corelate, analitice şi sintetice.

 
 Fiind un produs al proceselor informaţionale, informaţia reprezintă elementul de 
cunoaştere definit prin semnificaţie, utilitate şi anumite funcţii în cadrul mecanismului de 
funcţionare al diferitelor entităţi. Rolul informaţiei constă în formarea unei imagini sintetice, 
dar integrale a fenomenului studiat, serveşte la luarea unor decizii viabile şi eficiente de 
către om în procesul conducerii activităţilor creatoare. 
 Managementul modern este mai mult decât dependent de informaţie care asigură 
reglarea antihazard, conservarea împotriva influenţelor aleatoare care au repercusiuni 
puternice asupra procesului decizional şi operaţional. 
 În ansamblul informaţiilor vehiculate pe circuitele informaţional-decizional, se disting 
cele economice prin faptul că se produc, se manifestă şi se utilizează în cadrul activităţii 
desfăşurate la toate nivelele organizatorice, având un caracter ştiinţific, tehnic, comercial, 
financiar etc. Cunoaşterea prin intermediul lor înseamnă stăpânire şi prevedere, constituie 
temeiul unei intervenţii competente şi prompte în organizarea şi dirijarea producţiei, în 
procesul de administrare a patrimoniului şi exercitarea sistematică a controlului deciziilor luate. 
 Informaţia economică are un conţinut larg, concretizat în masa de date primare şi 
prelucrate, referitoare la baza materială, la activitate şi rezultatele obţinute într-un 
ansamblu economico-productiv. 

3

 Ulterior, pentru a răspunde cerinţelor economice şi sociale, tehnica înregistrărilor 
contabile şi-a adaptat forma şi mijloacele ei necesităţilor politice şi economice ale timpului.

 
 Informaţiile contabilităţii, fiind informaţii cu semnificaţii majore ce stau la baza 
fundamentării deciziilor, provin fie din conturile sintetice şi analitice, fie din calculele de 
sinteză: balanţe de verificare, bilanţ, contul „Profit şi pierdere“, „Repartizarea profitului“, 
calculul costurilor şi analize comparative. 

Informaţiile contabilităţii – componentă  
şi factor activ al sistemului informaţional decizional 

Născută din nevoile practice ale producţiei materiale, contabilitatea a avut o evoluţie 
lentă, sinuoasă, dar a stat mereu în slujba progresului omenirii. 
 Notaţiile şi însemnările folosite în trecutul îndepărtat serveau ca o evidenţă sau 
memorare a raporturilor de afaceri între persoane, valoarea însemnărilor contabile în 
mediul social-economic şi în hotarele întinse din trecutul contabilităţii fiind notabilă. Ele au 
dezvoltat zelul spre perfecţiune, spre cimentarea cunoştinţelor închegate sistematic şi raţional. 
 Astfel, popoarele lumii vechi nu au ignorat foloasele reale ale însemnărilor 
contabile, supunând controlului lor haosul şi pericolul hazardului. 

4

                                                 
1 Marius Dumitru Paraschivescu, Willi Păvăloaia, Contabilitatea şi dezvoltarea economică-socială, Editura Tehnopress, 
Iaşi, 1999, p. 99. 
2 Popescu A. Ion, Teorie şi practică în analiza sistemelor de conducere, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, Vol. 
I, p. 84. 
3 Marius Dumitru Paraschivescu, Willi Păvăloaia, ibid., pp. 100-102. 
4 Dumitru Marius Paraschivescu, Cercetări asupra rolului informaţiilor contabilităţii în antichitate, Buletinul Ştiinţific 
al Universităţii „George Bacovia“, Bacău,. nr. 1-2003, pp. 121-130. 
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 Vârsta informaţiilor contabilităţii exprimată prin durata măsurată în unităţi de timp 
din momentul colectării datelor până în momentul transpunerii în acţiune a deciziilor 
elaborate pe baza informaţiilor rezultate din interpretarea mişcărilor de valori are o mare 
influenţă asupra calităţii deciziei luate de către fiecare categorie de utilizatori.  
 Multitudinea şi varietatea informaţiilor pe care le gestionează şi le oferă sistemul 
informaţional contabil se pot delimita, în primul rând, în informaţii de natură juridică şi 
financiară care se referă la operaţiile generate de relaţiile cu terţii, permiţând cunoaşterea 
în orice moment atât a sumelor datorate furnizorilor, angajaţilor, organismelor sociale, 
creditorilor etc., cât şi a sumelor de primit de la clienţi, debitori şi alţi creanţieri; la 
prezentarea şi justificarea către organele fiscale a cifrei de afaceri, a veniturilor şi 
cheltuielilor pe baza cărora s-a determinat rezultatul sub formă de profit. În al doilea rând, 
se grupează în informaţii de natură economică ce se referă la cunoaşterea costurilor de 
producţie a bunurilor de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor; la nivelul de 
rentabilitate realizat în urma vânzării lor pe piaţă, mărimea valorică a facturilor care au 
cauzat sau au determinat volumul rezultatelor obţinute în cursul şi la sfârşitul unui exerciţiu 
financiar; la cunoaşterea în perspectivă a modului cum vor evolua în perioada viitoare 
datoriile, creanţele, costurile de producţie, rezultatele finale etc. Pe baza acestor informaţii 
furnizate conducerii întreprinderii, se poate gestiona şi dirija, în deplină cunoştinţă de 
cauză, întreaga activitate economico-financiară. 
 În mod concret, informaţiile contabile se identifică cu datele financiar-contabile 
privind starea şi mişcarea elementelor patrimoniale, precum şi cu indicatorii economico-
financiari privind resursele şi rezultatele obţinute.5

- Metode şi proceduri de prelucrare a datelor 

 

Suporturile materiale ale informaţiilor 

Suporturile materiale ale informaţiilor au calitatea de a consuma, stoca şi a restitui 
datele. Se pot prezenta sub forma unui suport de hârtie, ca document scris sau alt obiect, 
cum ar fi bandă magnetică, disc magnetic etc. 
 În cadrul contabilităţii, purtătorii de informaţii constau în: documente justificative, 
registrele de contabilitate şi situaţiile financiare ca documente de sinteză şi raportare, 
precum şi din purtătorii tehnici de date (benzi şi discuri magnetice, microfilme etc.). 
 În acest context, următoarele elemente prezintă o importanţă deosebită: 
documentele contabile, securizarea documentelor, regimul de semnătură şi ştampilare 
(viză) şi mijloacele de prelucrare a datelor. 
 Acestea din urmă servesc la culegerea, prelucrarea şi transmiterea datelor. Ele 
constau în maşini de calcul, de birou, maşini de birou specializate şi echipamente electronice. 

 Reprezintă partea logică a prelucrării datelor, în vederea obţinerii informaţiilor şi a 
indicatorilor economico-financiari. Teoretic, aceste metode şi proceduri se întemeiază pe 
principiile şi regulile metodei contabilităţii, iar în mod concret – aplicativ se identifică cu 
procedeele acestei metode. 

- Circuitele informaţionale 
 Reprezintă traseul pe care îl parcurg informaţiile contabile între emiţător şi 
destinatar, implicit returul lor. 
 În sfera contabilităţii, circuitele informaţionale se realizează sub forma transmiterii 
documentelor justificative de la emiţător la prelucrător; prin situaţiile financiare contabile 
folosite pentru transmiterea informaţiilor de cunoaştere şi gestiune necesare 
întreprinzătorilor, ca gestionari de patrimoniu, proprietarilor (acţionarilor, asociaţiilor şi altor 
persoane fizice sau juridice), creanţierilor ca parteneri de afaceri, precum şi aparatului 
fiscal pentru activitatea de impunere. 

                                                 
5 Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2003, p. 39. 
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 De asemenea, un circuit informaţional este şi acela prin care se asigură şi se 
transmit informaţiile de sinteză necesare pentru stabilirea patrimoniului naţional, execuţia 
bugetului administraţiei centrale de stat, bugetelor locale, precum şi pentru întocmirea 
bilanţului general pe ansamblul economiei naţionale.6

 De asemenea, contabilitatea face totodată dovada unor calităţi incontestabile care îi 
măresc eficienţa în managementul modern.

 

Eficienţa informaţiei contabile 

 De secole, informaţia contabilă s-a remarcat ca o componentă de bază a procesului 
informaţional. Aşa cum bine cunoaştem, contabilitatea este principala sursă de informaţii 
la nivelul întreprinderii. 

7

 În contextul soluţionării problemelor de cunoaştere aprofundată a proceselor 
economice, interpretarea lor în corelaţie cu evoluţia social-economică de ansamblu, 
corelarea intervenţiilor pe termen scurt, operative, cu cele de perspectivă a devenit 
necesară aşezarea conceptului de eficienţă la baza oricărei acţiuni de conducere 
economico-socială ca acoperire a calităţii, a îmbunătăţirilor. S-a generat, astfel, 
necesitatea obiectivă şi complexă a evaluării eficienţei fiecărei categorii de informaţii ce se 
vehiculează în sistem şi contribuţia acestora la maximizarea eficienţei conducerii şi a celei 
economice globale a unităţii.

 

8

 Eficienţa poate fi considerată „un criteriu ştiinţific de importanţă majoră în 
desfăşurarea oricărei activităţi“.

 
 Pornind de la sensul etimologic de „eficienţă“ care înseamnă obţinerea unui anumit 
rezultat printr-o activitate umană, noţiunea de eficienţă ne apare ca o categorie ce 
ilustrează efectele economice ale unei activităţi, prin compararea acestora cu valoarea 
resurselor alocate. 

9

 Cantitatea de informaţie furnizată de o sursă în cadrul unei unităţi economice şi 
recepţionată de sistemul de conducere, ca măsură a gradului de organizare, produce o 
scădere a stării entropice, a gradului de dezorganizare, creează premisele unei dezvoltări 
armonioase a componentelor şi ansamblului. „După cum cantitatea de informaţie dintr-un 
sistem este o măsură de organizare a acestui sistem, tot astfel entropia unui sistem este 
măsura gradului de dezorganizare; una este egală cu cealaltă luată cu semnul opus“.

 Eficienţa sub aspect calitativ permite nu numai 
măsurarea şi evaluarea rezultatului unei activităţi, ci şi posibilitatea de a exprima nivelurile 
atinse în cunoaşterea şi conducerea proceselor, precum şi a face evaluări în vederea 
elaborării de măsuri concrete. 

10

 „La nivelul întreprinderilor, contabilitatea ocupă un loc deosebit în cadrul sistemului 
informaţional economic, de modul în care este condusă depinzând în mare măsură 
gospodărirea patrimoniului întreprinderii, respectarea disciplinei financiare, furnizarea 
datelor necesare conducerii pentru luarea deciziilor“.

 
 Calitatea informaţiei contabile este strâns legată de actul de conducere şi de nivelul 
căruia îi este destinată. Aprecierea calităţii informaţiei contabile trebuie să reflecte, în mare 
măsură, gradul ei de necesitate pentru un anumit decident, utilizator al informaţiei 
contabile. Ele trebuie să permită în orice moment controlul sistemului, a existenţei mişcării, 
transformării mijloacelor şi a resurselor, precum şi rezultatul acestor mişcări. 

11

                                                 
6 Ibid., p. 40. 
7 Feleagă, N., Ionaşcu, I., Tratat de contabilitate financiară, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 44. 
8 Marius Dumitru Paraschivescu, Willi Păvăloaia,  Contabilitate şi dezvoltare economico-socială, Editura Tehnopress, 
Iaşi, 1999, p. 105. 
9 Rusu, D., Cuciureanu, „Eficienţa economică, criteriu ştiinţific“, Revista Cronica nr. 52, 1970, p. 10. 
10 Wiener, Norbert, Cibernetica sau ştiinţa comenzii şi comunicării la fiinţe şi maşini, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1966, p. 33. 
11 Rusu, D., Bazele contabilităţii, Ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980, p. 13. 
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 Calculul contabil digrafic stă la baza atingerii obiectivelor contabilităţii. El este în 
măsură să reflecte nu numai binele pe care şi-l fac oamenii prin activităţile de producţie, ci 
şi „răul pe care şi-l fac prin activităţi lăturalnice faţă de activităţile lor de producători şi 
consumatori“.12

Tabelul 1 Categoriile de utilizatori ai informaţiilor financiar-contabile 

  
 Contabilitatea este chemată cu capacitatea ei de investigaţie şi cunoaştere pentru 
descoperirea realităţii, cunoaşterea şi condamnarea răului cu toată asprimea. În aceste 
condiţii, contabilitatea oferă o imagine atotcuprinzătoare, veridică şi conformă cu 
obiectivele şi sarcinile dezvoltării materiale şi spirituale, tot ea asigurând şi elementul de 
eficienţă a informaţiei de natură economică. 

Beneficiarii şi caracteristicile informaţiilor contabile 

 Pentru a putea dezvolta caracteristicile informaţiilor financiare trebuie mai întâi 
identificaţi utilizatorii acestora şi tipul de informaţie cerută de fiecare categorie de 
beneficiari în parte.  

În tabelul următor, sunt prezentate diferitele categorii de utilizatori, pentru care 
informaţia financiar-contabilă este necesară în luarea de decizii: 

 

UTILIZATORI DECIZII PE BAZĂ DE INFORMAŢII 
Acţionarii Cumpărarea, vânzarea sau deţinerea de acţiuni; 

Creditorii 
 

Majorarea, reducerea sau păstrarea constantă a nivelului 
creditelor şi împrumuturilor acordate; 

Salariaţii 
 

Cerinţe de mărire a salariilor, schimbarea locului de muncă; 

Organizaţii guvernamentale 
şi obşteşti 

Majorarea taxelor şi impozitelor; examinarea impactului firmei 
în mediul înconjurător; 

 
Clienţii Cumpărarea produselor firmei; 

Managerii 
 

Determinarea nivelului până /  
de la care operaţiunile pot fi întreprinse; 

Publicul Evaluarea impactului economic şi social al firmei 
 

Utilizatorii informaţiilor publicate în documentele anuale de sinteză sunt numeroşi şi 
formează o populaţie variată, însă este general acceptată ideea că cea mai largă şi 
importantă categorie de potenţiali beneficiari o formează investitorii.   

 Distincţia dintre informaţiile valabile şi cele inutile este crucială, profesia contabilă 
trebuind să se preocupe, cu precădere, de furnizarea de informaţii adecvate, pentru a nu 
deveni o arie de cercetare sterilă. Atributele calitative ale informaţiilor contabile trebuie să 
fie: relevanţa, credibilitatea, comparabilitatea şi inteligibilitatea.13

Credibilitatea trebuie să fie o calitate a informaţiei contabile şi presupune că 
aceasta (informaţia contabilă) nu conţine nici o eroare sau elemente de subiectivism şi 
oferă o imagine fidelă fenomenelor sau proceselor reflectate. Cu alte cuvinte, informaţia 
contabilă trebuie să fie neutră, obiectivă, completă şi să reflecte substanţa şi efectul 

    
Relevanţa informaţiilor contabile se referă la capacitatea acestora de a fi utile 

beneficiarilor în luarea de decizii, oferind suportul necesar în evaluarea evenimentelor 
trecute, prezente şi viitoare sau în corectarea evaluărilor precedente. 

                                                 
12 Bertrand de Jouvenel, Progresul în om, Editura Politică, Bucureşti, 1983, p. 139. 
13Conform normelor Comitetului Internaţional de Standarde Contabile - I.A.S.C.  
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evenimentelor economice şi nu convenienţele legale. Solomon precizează că această 
caracteristică apare atunci când:  

1) adevărul şi numai adevărul a fost reflectat; 
2) când întregul adevăr a fost reflectat;  
3) utilizatorii pot fi siguri de veridicitatea informaţiei. 
Comparabilitatea presupune necesitatea ca utilizatorii să poată compara informaţiile 

din conturile anuale ale aceleiaşi societăţi, într-un anumit interval de timp şi să extragă 
tendinţe privind poziţia financiară şi performanţele respectivei entităţi. De asemenea, 
utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a compara conturile anuale ale diferitelor 
societăţi, pentru a evalua poziţia financiară şi performanţele acestora, acţiunea fiind viabilă 
dacă evenimente similare sunt prezentate în acelaşi mod. 

Inteligibilitatea sau uşurinţa cu care utilizatorii înţeleg informaţia contabilă trebuie să 
devină o calitate esenţială a documentelor contabile de sinteză. Un factor important în 
această privinţă este maniera de prezentare a conturilor anuale. Pentru ca această 
prezentare să-şi atingă scopul, articolele şi elementele contabile sunt agregate şi 
clasificate în cel mai adecvat mod cu putinţă. 

Alte calităţi care se adaugă celor prezentate anterior sunt consistenţa informaţiilor 
(conform principiului permanenţei metodelor) şi publicarea detaliată a tuturor elementelor 
considerate a fi de interes pentru utilizatori (specificarea metodelor de evaluare, politicilor 
contabile utilizate, modificarea sau înlocuirea acestora, prezentarea situaţiei patrimoniale 
şi a celei financiare pe mai mulţi ani etc.). Informaţia contabilă trebuie să fie, de 
asemenea, cuantificabilă monetar, ceea ce impune ajustări periodice datorită instabilităţii 
manifestate în acest domeniu. 

Pe de altă parte, se presupune că şi utilizatorii, la rândul lor, trebuie să aibă un 
anumit nivel de educaţie, care să le permită evaluarea corespunzătoare a informaţiilor 
cuprinse în conturile anuale: „... utilizatorii trebuie să aibă un nivel rezonabil de cunoştinţe 
care să le permită studierea informaţiilor cu rezonabilă diligenţă“.14

 Pentru a valida caracteristicile calitative ale informaţiei contabile, trebuie să le 
supunem unor judecăţi analitice, care presupun: testarea calităţilor sau criteriilor anexe şi 
respectarea anumitor restricţii. Această etapă se dovedeşte a fi cea mai dificilă şi nu lipsită 
de puncte de vedere şi opinii diferite.

  

15

Stadiile intermediare dintre emitent şi receptor sunt cele care distorsionează 
informaţia. Mesajul este distorsionat semantic o dată la codificare-decodificare (spre 
exemplu, atunci când receptorul ataşează o semnificaţie diferită de intenţia emitentului 
fiind vorba aici de o distorsiune sistematică) şi o dată la transmitere (distorsiune tehnică), 
legată de funcţionarea tehnică a echipamentului de comunicare. Distorsiunea semantică 

 
 Calitatea informaţiei contabile este influenţată şi de producătorul de informaţie 
contabilă, reprezentat de specialiştii profesiei contabile. Aceştia sunt cei care decodifică 
realitatea şi o recreează prin intermediul limbajului contabil. 
 La toate acestea, dacă se au în vedere, uneori, constrângerile fiscale, dar şi 
presiunile manageriale asupra contabililor, se găseşte explicaţia informaţiilor contabile 
alterate în procesul de comunicare, datorită interferenţelor care se suprapun cu ocazia 
elaborării şi difuzării informaţiilor. 
 Producerea informaţiei contabile este asigurată de contabil, acest termen 
desemnând, în mod generic, toţi specialiştii acestei profesii: contabili, experţi, auditori 
financiari, cenzori. 

Pe de altă parte însă, apare problema abilităţii contabilului de a comunica cu 
succes informaţia produsă, celor ce o doresc.  

                                                 
14Comitetul de Standarde Contabile.  
15 Mihaela Minu, Contabilitatea ca instrument de putere, Editura Economică, Bucureşti, 2002, p. 112-113. 
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pare să fie cea mai acută şi mai importantă problemă, cu care se confruntă profesia contabilă în 
prezent. 

O altă problemă este cea legată de abundenţa de informaţii, care face ca reacţia 
utilizatorului să fie diferită de cea scontată de emitent. Această dificultate ar putea fi 
soluţionată prin elaborarea unor note informative care să prezinte pe scurt principalele 
informaţii de larg interes, precum profitul, cifra de afaceri, viteza de rotaţie a activelor etc. 

Unul dintre motivele esenţiale pentru care informaţia financiar-contabilă publicată 
pare să fie puţin utilizată este neînţelegerea sa, din punct de vedere conceptual şi 
semantic.16

                                                 
16Lee şi Tweedie menţionează în preambulul cercetării empirice întreprinse în 1981: „Concluzia globală a acestui 
studiu este aceea potrivit căreia informaţia financiar-contabilă este, în general, puţin utilizată sau înţeleasă (de 
beneficiari, alţii decât organismele publice - n.n.)“. Această concluzie, probabil că nu este surprinzătoare, dar explică 
motivul pentru care informaţiile raportate în documentele contabile de sinteză au eşuat în a comunica adecvat, unui 
număr mare de utilizatori, informaţiile necesare, „... conturile anuale devenind documente produse de contabili, pentru 
contabili. O posibilă soluţie ar fi creşterea rolului analiştilor financiari şi a intermediarilor instituţionali, care să 
„decodifice“ informaţiile şi să le facă accesibile publicului larg. Buzby oferă următorul sfat, în acest sens: „Cel mai bun 
serviciu pe care contabilitatea îl poate face este acela de a produce informaţii mai multe şi mai adecvate, destinate 
analistului financiar“.  
  

   
Analiştii instituţionali reprezintă poate cel mai informat şi articulat grup de utilizatori 

de informaţie. Subliniem că nici nivelul de înţelegere al acestora nu este cel scontat, fiind 
totuşi superior altor categorii de utilizatori instituţionali. 

În prezent, rolul intermediarilor şi, în special, al analiştilor financiari tinde să se 
adâncească datorită complexităţii şi limbajului tehnic specific al conturilor anuale. 
Informaţiile contabile devin tot mai sofisticate şi abundente, iar concurenţa dintre utilizatorii 
acestora, tot mai acerbă. 
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Abstract 
The financial analyst uses information found for the most part in „The annual 

financial reports“ of the enterprise, the most used in analysis being the balance 
sheet. The selection of information, the establishing of some significant 
relationships among them, their evaluation and interpretation, all of these are 
stages of a complex process that represents the basis of the economic-financial analysis.  

The information offered by the accounting systems harmonized with the 
international norms correspond more and more to the final users’ demands and, 
especially, to the financial analysts. 

Analistul financiar utilizează informaţii, care se regăsesc, în cea mai mare parte, în 
„Situaţiile financiare anuale“ ale întreprinderii, dintre acestea cel mai frecvent utilizate în 
analiză, fiind bilanţul, contul de profit şi pierdere, precum şi notele explicative. 
 Selecţia informaţiilor, stabilirea unor relaţii semnificative între acestea, evaluarea şi 
interpretarea lor, reprezintă un proces complex, care stă la baza efectuării analizei 
economico-financiare. Informaţiile oferite de sistemele contabile armonizate cu normele 
internaţionale par să corespundă, în mai mare măsură, exigenţelor utilizatorilor finali şi, în 
special, ale analiştilor financiari. În România, Ordinul nr. 94/2001 al Ministerului Finanţelor 
Publice care a aprobat Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a 
Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi 
O.M.F.P. nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, 
armonizate cu directivele europene, marchează o etapă importantă în procesul de 
normalizare şi perfecţionare a sistemului contabil naţional. 
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 Pentru a fi în ritm cu mutaţiile produse în aşteptările diverşilor parteneri ai 
întreprinderii, analiza trebuie să furnizeze concluzii pertinente cu privire la: 

 performanţele realizate şi perspectiva acestora;  
 situaţia (poziţia) financiară şi modificarea acesteia;  
 modul de gestionare a resurselor şi rezultatelor administrării de către echipele 

de conducere;  
 capacitatea întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale 

numerarului.1

Bilanţul este procedeul de bază al contabilităţii care reflectă în expresie valorică, la 
un moment dat, mijloacele economice şi sursele lor de finanţare, precum şi rezultatele 
obţinute ca urmare a investirii, consumării şi reproducţiei capitalului.

[15]  

2

Ordinea este lumină; unde se administrează fonduri fără contabilitate – care nu este 
decât ştiinţa ordinii acolo nu este decât întuneric, aşa îşi începe Theodor Ştefănescu 
tratatul său despre contabilitate

[16] 

3

 Ocupându-se de problemele bilanţului, Emanoil Ion Nechifor

[17]. 
 Această ordine, lumină, realitate a  vieţii economice din întreprinderi contabilitatea o 
asigură prin calculele sale curente, dar şi prin sintezele sale: balanţe şi conturi anuale. 
Conturile anuale devin importante prin puterea lor de sinteză şi prin semnificaţia datelor şi 
indicatorilor pe care le conţin. 
 În cadrul conturilor anuale, un loc aparte este deţinut de bilanţ. Bilanţului, ca teorie 
şi practică, literatura de specialitate i-a acordat spaţii generoase de cercetare şi abordare. 

4

 Ion Ionescu de la Brad publică o interesantă lucrare

[18] îl numeşte 
cumpănă de valori – „balanţă cu două talere cu care se cumpănesc toate conturile“ şi 
subliniază necesitatea ca bilanţul trebuie încheiat cel puţin o dată pe an, pentru a se putea 
şti starea averii şi capitalului, mersul activităţii economice şi rezultatul final.  

5[19] privind administrarea unui 
domeniu şi rezultatele obţinute. Subliniem că acest studiu se reazemă pe datele 
contabilităţii. Expunerea se bazează, mai ales, pe informaţiile oferite de bilanţ şi contul de 
profit şi pierdere. Redăm mai jos, succint, explicaţia autorului: „Operaţiunile au fost de o 
manieră metodică în cele 172 conturi din cartea mare. Am balansat, soldat şi  redus 
aceste conturi la 3 (trei) conturi care mi-au dat rezultatele generale a cheltuielilor, 
pierderilor şi profitului şi a bilanţului de ieşire a capitalului cu care am deschis aceste 
conturi şi apoi am revenit pentru a constata beneficiul net al administraţiei mele“6

 Victor Slăvescu defineşte bilanţul „o expunere în cifre a situaţiei de la un moment 
dat cu privire la averea unei întreprinderi şi la mijloacele băneşti întrebuinţate pentru 
procurarea ei după normele şi principiile contabilităţii“

[20]. 

7[21]. Pentru a sublinia rolul şi 
importanţa bilanţului, autorul afirmă „Numai acele organizaţiuni de activitate economică 
care obişnuiesc sau sunt obligate prin lege a-şi întocmi bilanţuri pentru perioade de vremi 
determinate, exprimându-şi pe această cale averea în bani şi rezultatele obţinute – se pot 
considera întreprinderi economice“8

 Spiridon Iacobescu defineşte bilanţul drept situaţia patrimonială definitivă, iar 
Alexandru Sorescu, pentru a sublinia importanţa folosirii datelor bilanţului, afirmă 
„utilizarea unui act aşa de important ca bilanţul, care reprezintă prin sume şi valori, realităţi 

[22]. 

                                                 
1[15] Niculescu, M., Diagnostic financiar, vol. 2, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 26. 
2[16] Bojian, O., Bazele contabilităţii - 2003, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, p. 55. 
3[17] Ştefănescu, Th., Contabilitate în partidă dublă, Tipografia „Românul“ Carol Göbl, Bucureşti, 1881.  
4[18] Nechifor, E.I., Pravila Comerţială, Braşov, 1837. 
5[19] Ionescu I. de la Brad, Compte – rendu de l′administration des domaines de son altesse Le Grand vésir Rechid 
Pacha depuis 1er mars 1853 jusqu'a 1er mai 1857, Bucureşti , Imprimeria C.A.Rosetti, 1866. 
6[20] Idem,  p. 4. 
7[21] Slăvescu, V., Analiza critică a bilanţului unei întreprinderi, Curierul Judiciar, Bucureşti 1928, p. 6. 
8[22] Idem, p.3. 
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despre care ar trebui suportări enorme spre a le preţui într-un moment, nu putea rămâne 
numai un privilegiu al contabilului şi al subiectului unui patrimoniu“9

 În concepţia lui Ion Evian, „pentru conducerea întreprinderilor, bilanţul este 
instrumentul de cunoaştere a felului cum din an în an structura averii şi a capitalului, 
precum şi rezultatele obţinute, iar pentru lumea din afară bilanţul este unicul mijloc de 
informare asupra situaţiei economice şi financiare a întreprinderilor la data pentru care s-a 
încheiat bilanţul“

[23]. 

10

 Dumitru Voina opinează „Bilanţul cuprinde situaţia economică şi juridică  a 
întreprinderii la un moment dat indicând elementele existente de activ şi pasiv în mod 
rezumativ sub formă de cont, precum şi posturile intermediare“

[24]. 

11

 Dumitru Rusu defineşte astfel bilanţul „un calcul de sinteză al contabilităţii, prin care 
se prezintă, la un moment dat, situaţia economică dintr-un perimetru de valori, evaluată în 
bani, punându-se faţă în faţă activul cu pasivul“

[25]. 

12

 Bilanţul este un izvor de cunoaştere a reproducţiei activelor economice ca factori 
de producţie din considerentul că acest cont anual al contabilităţii informează 
despre modul de reproducere a activelor întreprinderii (imobilizări şi active 
circulante) în cursul unei perioade de gestiune;  

[26], iar din punct de vedere formal, 
bilanţul este un document contabil prin care se generalizează datele referitoare la 
mijloacele economice şi provenienţa lor. 
 Importanţa bilanţului pentru agenţii economici rezultă din următoarele: 

 Bilanţul reprezintă o sursă de cunoaştere a gradului de utilizare a activelor 
întreprinderii şi capitalului, ceea ce semnifică faptul că orice interpretare a 
indicatorilor bilanţului trebuie făcută în corelaţie cu masa valorică a factorilor de 
producţie antrenaţi, în limbaj contabil cunoscut ca rulaje ale conturilor;  

 Bilanţul prezintă elemente semnificative ale poziţiei financiare, rentabilităţii şi a 
efortului depus de întreprindere pentru acestea.  

 Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă elementele de 
activ şi de pasiv ale întreprinderii la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii 
prevăzute de lege13

 Potrivit concepţiei juridice, activul reflectă bunurile economice ca obiecte de 
drepturi şi obligaţii, iar pasivul reflectă drepturile şi obligaţiile titularului de 
patrimoniu. Din interpretarea juridică, rezultă următoarea ecuaţie bilanţieră: 

[27], grupate după natură, destinaţie şi lichiditate, respectiv, natură, 
provenienţă şi exigibilitate. 
 Bilanţul poate fi considerat deci ca o situaţie a întreprinderii la un moment dat, 
situaţie ce poate fi prezentată şi interpretată printr-o perspectivă juridică, una economică 
sau una financiară. 

Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii sau Activ = Pasiv  
În acest caz, în bilanţul contabil, vom distinge următoarele structuri: 

 

Activ (Drepturi) Pasiv (Obligaţii) 
 Bunuri reale  
 Creanţe  

 Capitaluri proprii  
 Datorii  

 Conform teoriei economice, bilanţul prezintă capitalurile titularului de patrimoniu. 
Capitalurile sunt reprezentate atât sub aspectul originii lor, respectiv, resursele 

(aporturi la capital, rezerve, datorii, beneficii etc.), cât şi al modului de utilizare (bunuri 

                                                 
9[23] Sorescu, Al., Bilanţul şi contul de profit şi pierdere, Bucureşti, 1927, p. 12. 
10[24] Evian, I., Bilanţul unitar al întreprinderilor comerciale şi industriale, Braşov, 1946, p. 3. 
11[25] Voina, D., Contabilitate generală, Editura Academiei, Braşov, 1947, p. 213. 
12[26] Rusu, D., Contabilitate generală, ediţia a-II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 48.  
13[27] OMF 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IVa a Comunităţilor 
Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. 
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economice, creanţe, pierderi etc.).14

 O variantă a logicii economice poate fi considerată cea prezentată de cadrul 
general al IASC, care gravitează în jurul noţiunii de avantaj economic.

[28] Acest mod de interpretare generează ecuaţia 
bilanţieră de tip economic: 

Utilizări = Resurse şi, respectiv, Activ = Pasiv 

15[29] Astfel:  
 

Activ Pasiv 
 resurse controlate de 

întreprindere, 
provenind din 
evenimente trecute şi 
de la care se 
aşteaptă să genereze 
beneficii economice 
viitoare  

 obligaţii ale 
întreprinderii, provenind 
din evenimente trecute 
şi prin decontarea 
căreia se aşteaptă să 
rezulte o ieşire de 
resurse care 
încorporează beneficii 
economice  

 Conform teoriei financiare, activul şi pasivul sunt structuri specifice categoriei 
financiare de fonduri. Activul reprezintă valorile economice în care s-au investit 
fondurile întreprinderii, iar pasivul arată cum s-a făcut finanţarea acestor fonduri, 
din surse: proprii sau împrumutate. Bilanţul, întocmit conform concepţiei 
financiare, grupează şi sistematizează mulţimea elementelor patrimoniale, în 
funcţie de gradul de lichiditate al activelor şi de gradul de exigibilitate a pasivelor. 

 

Concepţia financiară poate fi prezentată schematic astfel: 

 
 
 
 
 

Toate cele trei concepte teoretice privind activul şi pasivul soluţionează aceeaşi 
problemă din puncte de vedere diferite. Din această cauză, contabilitatea combină cele trei 
concepte, astfel că bilanţul contabil în activ grupează şi sistematizează mulţimea 
elementelor de mijloace economice după destinaţia lor şi după gradul de lichiditate, iar în 
pasiv grupează şi sistematizează mulţimea surselor de finanţare după modul de formare şi 
după gradul de exigibilitate.16

 Schema de bilanţ orizontal (sub formă de cont sau secţiuni separate) – având la 
bază structurarea activului bilanţier în funcţie de criteriul lichidităţii crescătoare a 
activelor patrimoniale, iar a pasivului bilanţier în ordinea exigibilităţii crescătoare 
a pasivelor patrimoniale – pune accentul pe corespondenţa între resurse (pasiv) 
şi utilizări (activ), ilustrând egalitatea:  

[30] 
Directiva a IV-a „standardizează“ două scheme de bilanţ: 

Activ = Pasiv sau Activ = Capitaluri proprii + Datorii 
 Schema de bilanţ vertical (sub formă de listă: activele, apoi datoriile şi 

capitalurile proprii) pune accentul pe capitalurile proprii, fiind axată pe ecuaţia 
generală de echilibru:  

                                                 
14[28] Feleagă, N., Malciu, L., Bunea, Ş., Bazele contabilităţii – o abordare europeană şi internaţională, Ed. Economică, 
Bucureşti, 2002, p. 47. 
15[29] Niculescu, M., Diagnostic financiar, vol. 2, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 245. 
16[30] Bojian, O., Bazele contabilităţii - 2003, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, p. 57. 

ACTIV PASIV 
Mijloace (active): durabile, 
realizabile, disponibile în 

ordinea lichidităţii 
crescătoare sau 
descrescătoare 

Capitaluri permanente, 
temporare (datorii pe termen 
scurt) în ordinea exigibilităţii 

crescătoare sau 
descrescătoare 
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Activ – Datorii = Capitaluri proprii 
Reglementările contabile din ţara noastră au optat pentru un format listă al 

bilanţului, care se bazează pe ecuaţia fundamentală: Active – Datorii = Capitaluri 
proprii. 

Pentru obţinerea unor rezultate pertinente, bilanţul unei întreprinderi trebuie analizat 
prin raportare la sectorul de activitate căruia îi aparţine firma, de asemenea, în evoluţie pe 
o perioadă de mai mulţi ani, precum şi în raport cu bilanţurile altor întreprinderi. 

Dacă bilanţul reprezintă documentul de sinteză care descrie poziţia financiară a 
unei întreprinderi, evidenţiind, în acelaşi timp, mărimea rezultatului aferent unui exerciţiu 
contabil, contul de profit şi pierdere permite explicarea provenienţei acestui rezultat, 
rezumând veniturile şi cheltuielile înregistrate în cursul unei perioade de gestiune. 

În mod practic, contul de profit şi pierdere este un tablou al veniturilor şi cheltuielilor 
unei perioade, având ca şi sold rezultatul net. Acest rezultat este determinat în cascadă, 
pe următoarele nivele: 

 rezultatul exploatării;  
 rezultatul financiar;  
 rezultatul curent;  
 rezultatul extraordinar;  
 rezultatul brut al exerciţiului;  
 rezultatul net al exerciţiului.  
Contul de profit şi pierdere prezintă un interes dublu: 
 permite determinarea unui rezultat global şi formularea unei aprecieri de 

ansamblu asupra performanţelor economico-financiare ale perioadei;  
 permite recapitularea exhaustivă a elementelor de venituri şi cheltuieli care au 

contribuit la realizarea lui şi identificarea factorilor favorabili sau nefavorabili care 
l-au influenţat.17

Notele explicative conţin informaţii suplimentare, relevante pentru necesităţile 
utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute. Notele explicative 
trebuie prezentate într-o manieră sistemică. Fiecare element semnificativ al bilanţului, 
contului de profit şi pierdere, situaţiei fluxurilor de trezorerie şi al situaţiei modificărilor 
capitalului propriu trebuie să fie însoţit de o trimitere la nota care cuprinde informaţii legate 
de acel element semnificativ.

[31]  

18

 informaţii generale despre întreprindere şi situaţiile financiare ale întreprinderii;  

[32]  
Potrivit reglementărilor contabile româneşti cu privire la conţinutul notelor 

explicative, acestea trebuie să conţină următoarele secţiuni: 

 prezentarea politicilor contabile utilizate;  
 informaţii care vin în completarea bilanţului;  
 informaţii referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere;  
 informaţii referitoare la salarii şi salariaţi;  
 alte aspecte.  
Ordinul nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, 

armonizate cu directivele europene prezintă, cu titlu de exemplu, structura următoarelor 
note explicative: 

 Nota 1 – Active imobilizate – detaliază variaţia în timp a valorilor brute 
(prezentându-se şi modificările acestora în funcţie de tratamentele contabile 
aplicate) şi a deprecierilor corespunzătoare (inclusiv ajustările ce privesc 
exerciţiile anterioare).  

                                                 
17[31] Niculescu, M., Diagnostic global strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 1997, p. 280. 
18[32] OMF 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IVa a Comunităţilor 
Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. 
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 Nota 2 – Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli – prezintă variaţia în timp, cu 
explicarea naturii acestora.  

 Nota 3 – prezintă  repartizarea profitului decisă de către Adunarea Generală a 
Acţionarilor. (Repartizarea profitului)  

 Nota 4 – detaliază modul de formare a rezultatului din exploatare, dată fiind 
importanţa majoră a acestuia asupra rezultatului net al exerciţiului. (Analiza 
rezultatului din exploatare)  

 Nota 5 – Situaţia creanţelor şi datoriilor – prezintă creanţele clasificate după 
lichiditate şi datoriile clasificate după exigibilitate. De asemenea, se 
menţionează următoarele informaţii:  

- clauzele legate de achitarea datoriilor şi ratele dobânzii aferente împrumuturilor; 
- datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecări; 
- valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane. 
 Nota 6 – Principii, politici şi metode contabile – în care se vor prezenta: 

abaterile de la principiile contabile şi schimbarea metodelor de evaluare 
(menţionându-se: natura, motivele, evaluarea efectului asupra patrimoniului, a 
rezultatului şi poziţiei financiare), reguli de evaluare alternative (menţionându-se: 
elementele afectate şi valoarea acestora la costul istoric, baza de evaluare 
adoptată, ajustările efectuate în vederea aplicării regulilor de evaluare 
alternative, influenţa asupra rezultatului, conţinutul, limitele şi modalităţile de 
aplicare).  

 Nota 7 – Acţiuni şi obligaţiuni – în care se prezintă următoarele informaţii: 
capital social subscris; numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise; 
acţiuni răscumpărabile; acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar; tipul, 
numărul, valoarea nominală şi dreptul de distribuţie a acţiunilor în timpul 
exerciţiului financiar; obligaţiuni emise: tip, valoare de emisiune, valoare 
nominală, valoare înregistrată în momentul plăţii.  

 Nota 8 – Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii – se fac 
menţiuni cu privire la: salarizarea directorilor şi administratorilor şi la salariaţi 
(număr mediu aferent exerciţiului); salarii plătite sau de plătit, aferente 
exerciţiului financiar; cheltuieli cu asigurările sociale; alte contribuţii pentru 
pensii.  

 Nota 9 – Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-
financiari – prezintă calculul şi interpretarea următoarelor categorii de indicatori:  

- indicatori de lichiditate; 
- indicatori de risc; 
- indicatori de activitate (indicatori de gestiune); 
- indicatori de profitabilitate; 
- indicatori privind rezultatul pe acţiune. 
 Nota 10 – Alte informaţii – se referă la: informaţii cu privire la prezentarea 

persoanei juridice; informaţii privind relaţiile persoanei juridice cu filialele, 
întreprinderi asociate sau cu alte societăţi în care se deţin titluri de participare 
strategice; modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a 
elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial 
într-o monedă străină; informaţii referitoare la impozitul pe profit, cifra de afaceri; 
cheltuieli cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing 
operaţional; onorariile plătite auditorilor; angajamente acordate şi primite.  

În condiţiile globalizării, creşterii importanţei comunicării financiare a întreprinderilor 
cu mediile de afaceri, informaţiile contabile şi financiare capătă din ce în ce mai mult un rol 
activ, contribuind la stimularea activităţii economice a întreprinderii. 
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Automatizarea  
metodei de calculaþie direct-costing 

Dumitru Marius PARASCHIVESCU, Radu BUCŞǍ 

Keywords: Managerial accounting, Direct-costing, Informatics 

Abstract:  
Direct costing and full absorption costing are the traditional methods, while 

the throughput and activity based methods are relatively new. These inventory 
valuation methods are very important because they control the manner in which net 
income is determined. 

Metoda direct-costing este una dintre puţinele metode de calculaţie a costurilor care 
răspund la cerinţele unui management modern. Conceptul de bază al acestei metode 
constă în modul de separare a cheltuielilor de producţie în: cheltuieli fixe şi cheltuieli 
variabile. Însăşi prin natura lor, cheltuielile fixe nu se modifică odată cu modificarea 
volumului producţiei, motiv pentru care la o creştere a acestuia, cuantumul lor în totalul 
cheltuielilor de producţie scade. 

Corelaţia dintre cheltuielile fixe şi cheltuielile variabile cu volumul fizic al producţiei, 
cu gradul de utilizare a capacităţilor de producţie şi cu preţul de vânzare se exprimă cu 
ajutorul unor indicatori specifici cum sunt: 

1. pragul de rentabilitate (punctul critic), 
2. factorul de acoperire, 
3. coeficientul de siguranţă dinamic, 
4. intervalul de siguranţă. 



Bu
let

in
 ºt

iin
iþf

ic
 

188 Dumitru Marius PARASCHIVESCU, Radu BUCŞǍ 

Automatizarea calculelor metodei direct-costing 

Modelul unui sistem informatic exprimă cadrul conceptual pentru componentele 
principale şi activitatea sistemului informatic. Sistemul informatic depinde de resursele 
umane, de hardware şi software pentru a realiza intrările în sistem, prelucrările, ieşirile din 
sistem, precum şi activităţile de control care convertesc datele în produse informaţionale. 

Elementele componente ale unui sistem informatic: 
 Resursele umane – includ atât utilizatorii, cât şi specialiştii; 
 Resursele hardware – includ echipamentele; 
 Resursele software – includ programe şi proceduri; 
 datele – sunt transformate prin activităţile de procesare într-o mare varietate de 

produse informaţionale pentru utilizatori. 
Un alt aspect important îl reprezintă procesarea informaţiilor. Aceasta constă în 

introducerea, prelucrarea, ieşirea şi stocarea şi activităţile de control. Datele sunt fapte 
brute sau observaţii, în general, despre fenomene fizice sau tranzacţii comerciale. Datele 
au un caracter obiectiv şi sunt măsurabile prin caracteristicile lor. 

Informaţiile sunt deja procesate, au un anumit înţeles şi sunt folositoare 
utilizatorului. Datele suferă un proces de adăugare de valoare prin: 

- agregare, manipulare şi organizare; 
- analizarea şi evaluarea conţinutului lor; 
- utilizarea lor într-un context folositor pentru utilizator. 

Având în vedere problematica controlului intern de gestiune şi automatizarea 
acestei activităţi, în cele ce urmează propun o soluţie tehnică de implementare a unei 
automatizări a calculaţiei costurilor şi a indicatorilor rezultaţi în urma folosirii metodei de 
calculaţie direct-costing. 

Implementarea unui sistem informatic trebuie să conducă la obţinerea tuturor 
informaţiilor în cel mai scurt timp posibil. În acest sens, sistemul trebuie să fie uşor de 
utilizat şi să dispună de resursele hardware şi software necesare. 

Pentru rezolvarea problemelor descrise mai sus, am optat pentru implementarea în 
Microsoft Excel şi am considerat următoarele date de intrare, respectiv, date care sunt 
preluate din contabilitatea financiară şi care urmează a fi prelucrate automat pentru 
obţinerea informaţiilor generate de metoda de calculaţie direct-costing. Acestea au fost 
introduse în prima foaie de calcul a programului de calcul tabelar, foaie de calcul numită 
Date de intrare (vezi figura 1). 

 
Figura 1 – Captură de ecran a foii de calcul Date de intrare 

În cea de-a doua foaie de calcul, am realizat calculul costului unitar pentru fiecare 
produs. Aceste calcule se realizează automat cu ajutorul formulelor şi relaţiilor de calcul, 
pe baza datelor de intrare din prima foaie (vezi figura 2). 
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Figura 2 – Captură de ecran a foii de calcul a costului unitar 

Pentru determinarea marjei brute unitare, se introduce în a treia foaie de calcul 
tabelul din figura 3. 

 
Figura 3 – Captură de ecran a foii de calcul a marjei brute unitare 

În figura 4, este reprezentată foaia de calcul în care este determinată marja brută 
totală pentru fiecare produs în parte. 

 
Figura 4 – Captură de ecran a foii de calcul a marjei brute totale 

În figura 5 este reprezentată foaia de calcul a coeficientului de repartizare a 
cheltuielilor fixe pentru fiecare categorie de produs în parte, precum şi repartizarea acestora. 
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Figura 5 – Captură de ecran a foii de calcul a 

coeficientului de repartizare a cheltuielilor fixe şi repartizarea lor 
Determinarea rezultatului net generat de fiecare categorie de produs în parte se 

realizează în foaia de calcul Rezultat (vezi figura 6). 

 
Figura 6 – Captură de ecran a foii de calcul a rezultatului net  

pentru fiecare de categorie de produs în parte şi pe total 
Cu ajutorul cheltuielilor fixe repartizate pe categoriile de produse şi cu ajutorul 

marjei brute, se poate determina pragul de rentabilitate (vezi figura 7). 

 
Figura 7– Captură de ecran a foii de calcul a pragului de rentabilitate 

Pentru reprezentarea grafică a pragului de rentabilitate, este necesară o simulare a 
vânzărilor. În acest sens, am constituit un tabel în care sunt realizate calcule pentru 
valorile volumului producţiei începând de la nivelul zero până la un nivel maxim prognozat, 
respectiv 300 de unităţi. 
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Figura 8 – Captură de ecran a foii de calcul de simulare a vânzărilor 

Trebuie specificat faptul că în această simulare se calculează cheltuielile, veniturile 
şi beneficiile înregistrate de obţinerea şi vânzarea produselor pentru fiecare nivel al 
vânzărilor: 

 Cheltuielile – reprezintă cheltuielile fixe aferente fiecărei categorii de produse, la 
care se adaugă costul unitar calculat pentru produsul respectiv înmulţit cu 
cantitatea aferentă fiecărei linii. 

 Veniturile – reprezintă preţul de vânzare înmulţit cu cantitatea corespunzătoare 
rândului. 

 Rezultatul – reprezintă diferenţa dintre Venituri şi Cheltuieli. 
Având la dispoziţie aceste date, se poate genera automat un grafic care să 

marcheze pragurile de rentabilitate ale celor trei produse, prin luarea în considerare a 
coloanelor de Rezultate. 

Pragul de rentabilitate a fiecărui produs este determinat de intersecţia axei 0 a 
graficului cu linia corespunzătoare rezultatelor calculate pentru produsul respectiv (vezi figura 9). 

 
Figura 9 – Captură de ecran a foii de calcul  
reprezentând grafic pragul de rentabilitate 
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Pentru determinarea factorului de acoperire, se utilizează foaia de calcul FA din 
figura 10. 

 
Figura 10 – Captură de ecran a foii de calcul a factorului de acoperire 

În figura 11, este reprezentată foaia de calcul a coeficientului de siguranţă dinamic. 

 
Figura 11 – Captură de ecran a foii de calcul a coeficientului de siguranţă dinamic 

Cu ajutorul acestei aplicaţii, managementul firmei are la dispoziţie un instrument util 
pentru obţinerea informaţiilor necesare luării unor decizii corect şi complet fundamentate. 
De remarcat este faptul că managerul nu are de specificat sistemului decât valorile din 
prima foaie de calcul, respectiv Date de intrare, de restul se ocupă programul fără nici o 
intervenţie a utilizatorului. Deci toate foile de calcul sunt recalculate automat la modificarea 
datelor de intrare. Astfel, se pot face simulări privind modificările costurilor, a preţurilor, a 
cantităţilor etc., deci a tuturor datelor de intrare. Aceste simulări ajută managementul în 
conturarea unor opinii privind situaţii reale posibile şi totodată permit luarea unor decizii 
privind modificarea parametrilor producţiei cunoscând efectele produse de această acţiune. 

Combinând tehnologiile informaţionale cu eficacitatea metodei direct-costing, 
managementul firmei poate avea la dispoziţie, în timp real, orice informaţie privind 
procesul de producţie şi rentabilitatea acestuia. 
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Locul ºi rolul contabilitãþii manageriale 
în cadrul sistemului informaþional 
integrat al costurilor 

Dumitru Marius PARASCHIVESCU, Lucian OCNEANU  

Keywords: Costing, budgeting, decision-making 

 Abstract 
„Managerial accounting includes concepts such as costing and budgeting. It 

puts emphasis on the analysis, interpretation and communication of finnancial and 
managerial information for decision-making purposes.” 

Reforma contabilităţii şi implicaţiile ei în procesul complex de calculaţie,  
control şi analiză a costurilor 

Necesităţile întreprinderilor de adaptare la modificările mediului economic pot fi 
satisfăcute prin intermediul unui proces decizional eficient, bazat pe informaţii pertinente şi 
relevante. „Analiza funcţională a sistemului informaţional contabil, conceput ca unitate 
inseparabilă a celor două componente contabile (contabilitatea financiară, contabilitatea 
managerială), este o cale de ameliorare a fenomenului informaţional, de creştere a 
eficienţei informaţiei în procesul conducerii operative şi strategice a întreprinderii.“1

                                                 
1[1] Cojocaru C., Contabilitate de gestiune, Editura Moldavia, Bacău, 2002, pag. 81 

[1] 
Cele două componente ale sistemului informaţional contabil au baze de date 

specializate şi separate şi se completează reciproc în pregătirea unor informaţii, cu scopuri 
şi destinaţii diferite. 

Contabilitatea managerială este destinată nevoilor de informare ale întreprinderii. 
Ea constituie o parte a sistemului de informare a întreprinderii, oferind o modelare 
economică, în scopul de a satisface obiectivele de măsurare a performanţei şi de ajutor în 
luarea deciziilor. 
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Contabilitatea managerială are două componente esenţiale: 
- un proces de măsurare a performanţelor, furnizând dări de seama conform 

specificaţiilor suficient de precise, pentru a permite o apreciere a performanţelor 
entităţilor operaţionale ale întreprinderii. Acest proces asigură o coerenţă a 
măsurărilor între entităţile operaţionale şi ansamblul întreprinderii, în scopul de a 
permite o apreciere a contribuţiilor fiecărei structuri, în ansamblul întreprinderii; 

- metode de fundamentare a deciziilor, care operează fie în mod mai puţin 
programat, conform nevoilor particulare ale momentului, fie în mod mai 
specializat, potrivit entităţii operaţionale, fără a necesita neapărat o coerenţă 
sistematică la nivelul ansamblului întreprinderii. 

Aceste două componente ale contabilităţii manageriale evidenţiază rolul major al 
acesteia de a produce informaţii care să permită modelarea relaţiei dintre resursele 
mobilizate şi consumate şi rezultatele obţinute în contrapartidă. Această modelare este în 
serviciul managementului firmei. Managementul costurilor şi rezultatelor este realizat prin 
acţiunea mai multor persoane. 

Având în vedere cele prezentate anterior, se poate considera că contabilitatea 
managerială, care modelează şi orientează comportamente, trebuie să acţioneze în două 
direcţii: să convingă că există un adevăr independent de decizia la care serveşte 
informaţia respectivă şi sensurile în care este interpretat, credinţa că nu există un adevăr 
contabil şi că o informaţie serveşte la manipularea comportamentelor într-un scop prestabilit. 

Contabilitatea managerială, prin titulatură, face referire la un sistem contabil 
destinat managerilor, ceea ce nu înseamnă că aceştia nu utilizează şi informaţiile furnizate 
de contabilitatea financiară. 

În general, managerii au preocupări constante: să înţeleagă viitorul, să stăpânească 
(administreze) acţiunilor altora etc. În scopul de a întelege viitorul, contabilitatea 
managerială este construită pentru a identifica legăturile dintre finalităţile urmărite şi 
resursele  angajate pentru acestea. În ceea ce priveşte administrarea acţiunilor altora, 
contabilitatea managerială poate avea şi demersuri externe, în sensul că permite 
cunoaşterea modului în care concurenţii îşi administrează costurile şi a produselor pe care 
le vinde întreprinderea incluse într-un lanţ de costuri în amonte şi aval, la furnizori şi utilizatori. 

Contabilitatea managerială, ca sistem de informare contabilă, trebuie să fie 
organizată pentru a beneficia de fiabilitatea oricărei informaţii, chiar dacă este vorba de 
date previzionate. Cunoaşterea costului unui produs este indispensabilă, dar nu constituie 
obiectivul major al contabilităţii de gestiune. Există şi alte categorii de costuri, care trebuie 
cunoscute în vederea  elaborării deciziilor. 

Evoluţia şi perspectivele aplicării noului sistem de contabilitate  
în procesul de formare sau calculaţie a costurilor 

„Contabilitatea managerială, în cadrul noului sistem de contabilitate, are 
următoarele obiective:“2

 furnizarea datelor necesare elaborării şi urmăririi bugetelor de venituri şi 
cheltuieli;  

[2]  

 compararea cheltuielilor, cu previziunile sau normele prestabilite, stabilirea 
abaterilor şi analiza cauzelor care le-au generat;  

 controlul condiţiilor interne de producţie.  
Pentru îndeplinirea acestor obiective, se impune elaborarea, în prealabil, a unor 

programe de acţiune – bugetele de venituri şi cheltuieli, ca instrumente de previzionare a 
veniturilor şi de dimensionare a cheltuielilor care urmează a fi acoperite din venituri. 
                                                 
2[2] Bojian O., Contabilitatea întreprinderii. Contabilitate financiară. Contabilitate de gestiune, Editura Economica, 
Bucuresti, 1999, pag. 274 
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În cadrul întreprinderilor, trebuie să se întocmească o serie de bugete de venituri şi 
cheltuieli, cum ar fi „Bugetul activităţii de producţie“, care furnizează informaţii privind 
costurile de producţie, cu precizarea elementelor care îl compun, rezultatele prevăzute, 
concretizate în profit sau pierdere, recapitulaţia costurilor totale, cu defalcarea pe cheltuieli 
materiale, cheltuieli cu munca vie şi alte cheltuieli. 

Bugetul activităţii de producţie se realizează pe baza programului de producţie şi 
antecalculaţia costurilor, cu precizarea principalelor elemente de cheltuieli: cheltuieli 
materiale, cheltuieli cu munca vie, cheltuieli cu amortizarea utilajelor, cheltuieli indirecte de 
producţie. 

În vederea fundamentării antecalculaţiei costurilor, se întocmesc bugete pe 
principalele elemente de cheltuieli: 

 bugetul cheltuielilor directe cu materii prime şi materiale; 
 bugetul cheltuielilor directe cu munca vie; 
 bugetul cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor direct afectabile; 
 bugetul cheltuielilor indirecte de producţie; 
 bugetul cheltuielilor generale de administraţie; 
 bugetul cheltuielilor de desfacere. 
Orice întreprindere, pentru a realiza o activitate profitabilă, trebuie să aibă un 

program de activitate prin care să se prevadă veniturile cu care se vor acoperi cheltuielile. 
„În bugetul activităţii de producţie, structura costului de producţie este stabilită pe 

elemente de cheltuieli primare, după natura lor, astfel:“3

 materii prime şi materiale; 
[3] 

 combustibil, energie şi apă; 
 amortizarea imobilizărilor corporale; 
 lucrări şi servicii prestate de terţi; 
 salarii personal; 
 asigurări şi protecţie socială; 
 alte costuri. 
Această structură de cheltuieli pe elemente primare, precum şi structura de 

cheltuieli pe articole de calculaţie stau la baza organizării contabilităţii manageriale a 
cheltuielilor, costurilor, veniturilor şi rezultatelor. 

Organizarea contabilităţii manageriale a cheltuielilor şi veniturilor permite 
compararea indicatorilor realizaţi cu cei programaţi, permite determinarea abaterilor şi 
luarea deciziilor în conducerea activităţii întreprinderilor. 

Structura cheltuielilor de producţie pe articole de calculaţie cuprinde: 
• materii prime şi materiale directe; 
• salarii directe; 
• asigurări şi protecţie socială, aferente salariilor directe; 
• cheltuieli cu întretinerea şi funcţionarea utilajelor; 
• cheltuieli generale ale secţiei; 
• cheltuieli generale de administraţie; 
• cheltuieli de desfacere. 
Una dintre cele mai importante probleme, pe care trebuie să le rezolve 

contabilitatea managerială, este cea a dimensionării veniturilor şi cheltuielilor bugetare. 
Acest proces presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- stabilirea generatorilor de venituri şi purtătorilor de cheltuieli; 
- stabilirea locurilor sau sectoarelor de venituri şi cheltuieli; 

                                                 
3[3] Bojian, O., Contabilitatea întreprinderii. Contabilitate financiară. Contabilitate de gestiune, Editura Economica, 
Bucuresti, 1999, pag. 275 
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- alegerea mărimilor de referinţă şi a procedeelor de dimensionare a veniturilor şi 
cheltuielilor. 

„Generatorii de venituri şi purtătorii de cheltuieli constituie obiecte de calculaţie“4

- funcţia de identificare a cheltuielilor directe şi a veniturilor, pe fiecare obiect de 
calculaţie; 

[4], 
adică produsele finite fabricate, lucrărilor executate şi serviciile prestate, care îndeplinesc mai 
multe funcţii: 

- funcţia de preluare a cheltuielilor indirecte, localizate iniţial pe zone şi sectoare 
de cheltuieli, în vederea calculaţiei costurilor, pe obiecte de calculaţie; 

- funcţia de control al rentabilităţii pe obiecte de calculaţie. 
Procesul de localizare a cheltuielilor şi veniturilor pe produse, precum şi pe zone 

sau sectoare de cheltuieli se realizează pe baza unor mărimi de referinţă, care reprezintă 
unităţi de măsură a cauzelor generatoare de cheltuieli şi venituri. 

Subdiviziunile cadrului tehnico-productiv, economic, organizatoric şi administrativ 
ale întreprinderii, în raport cu care se face localizarea cheltuielilor şi veniturilor constituie 
locurile, zonele sau sectoarele de cheltuieli şi venituri, care îndeplinesc următoarele funcţii: 

- constituie criteriile de localizare a cheltuielilor şi veniturilor pe structuri 
organizatorice; 

- constituie centre de responsabilitate la nivelul cărora se urmăreşte realizarea 
veniturilor şi cheltuielilor şi se determină costurile. 

La nivelul zonelor şi sectoarelor de cheltuieli sunt bugetate numai cheltuielile legate 
de organizarea activităţii de administraţie şi conducere şi de menţinere a potenţialului 
productiv al acestora. Cheltuielile legate direct de efectuarea operaţiilor tehnologice de 
fabricare a produselor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor sunt bugetate ca 
cheltuieli directe pe obiecte de calculaţie. 

Structura organizatorică a unei întreprinderi, pe care se poate face zonarea 
cheltuielilor şi veniturilor, se prezintă astfel: 

- secţii de producţie, ca diviziuni structurale, în care se desfăşoară o fază a 
procesului de producţie, se execută o lucrare sau se prestează un serviciu; 

- atelierele de producţie, ca subdiviziuni organizatorice ale secţiilor de producţie 
sau cu funcţie independentă, subordonate direct conducerii tehnice a 
întreprinderii; 

- centrele de producţie, ca subdiviziuni ale secţiilor sau atelierelor, ce reunesc 
maşini şi oameni, care execută o operaţie dintr-o linie tehnologică sau bandă de 
producţie; 

- sectorul administrativ şi de conducere, care coordonează locurile de muncă 
funcţionale: servicii, birouri, compartimente funcţionale etc.; 

- sectorul comercial (aprovizionare – desfacere). 

Criterii de apreciere a locului şi rolului contabilităţii manageriale  
în cadrul sistemului informaţional integrat al costurilor 

Măsurarea performanţelor unei gestiuni se poate realiza pe baza unor sisteme şi 
metode concepute în strânsă legătură cu obiectivele producţiei şi ale strategiei 
întreprinderii. Noile strategii ale întreprinderilor au condus la necesitatea revederii 
domeniului contabilităţii manageriale, astfel încât aceasta să poată genera toate 
informaţiile de care conducătorii au nevoie, adaptând modelarea economică cerinţelor 
strategice de dezvoltare. 

                                                 
4[4] Bojian, O., Contabilitatea întreprinderii. Contabilitate financiară. Contabilitate de gestiune, Editura Economica, 
Bucuresti, 1999, pag.276 
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Evoluţiile tehnologiilor au avut influenţe şi asupra contabilităţii manageriale, 
modificând tradiţia analizei, în sensul cuprinderii în sfera sa şi a altor date decât cele 
legate strict de calcularea costurilor. În procesul decizional, a apărut din ce în ce mai mult 
nevoia de cunoaştere a datelor cantitative şi fizice, ponderea acestora având o tendinţă de 
creştere faţă de volumul informaţiilor valorice. În acelaşi timp, procesul decizional a fost 
influenţat şi de noua structură a costurilor, raportul schimbându-se în favoarea celor care 
nu privesc, în mod direct, producţia propriu-zisă. „Astfel costurile indirecte le devansează 
cu mult pe cele directe, iar în totalul costurilor pe produs, costurile de structură se apropie 
sensibil de costurile materiale.“

 schimbarea politicilor de piaţă, ca efect al deplasării puterii economice de la 
producători la consumatori şi îndreptarea atenţiei spre client, urmărindu-se 
eliminarea costurilor noncalităţii; 

 5 
Deşi în perioada actuală, întreprinderile româneşti se confruntă cu alte probleme 

decât organizarea contabilităţii manageriale, în plan conceptual, aceasta nu trebuie neglijată. 
Factorii principali care determină modificarea limitelor contabilităţii manageriale sunt: 

 apariţia unor noi metode de organizare a producţiei; 
 creşterea rolului şi importanţei activităţilor ce au loc înainte şi după desfăşurarea 

producţiei propriu-zise; 
 descentralizarea activităţilor şi apariţia unui nou tip de management, a cărui 

nevoi, în termeni de informaţie asupra costurilor, au evoluat considerabil; 
 nevoia de cunoaştere obiectivă şi stăpânirea tuturor tipurilor de costuri, pentru a 

se acţiona în direcţia reducerii lor şi sporirii profitabilităţii; 
 voinţa de a dispune de un set complet de indicatori pertinenţi, în exprimare nu 

numai monetaristă, ci şi nemonetară; 
 necesitatea cunoaşterii în timp real, prin sistemul controlului de gestiune, a 

disfuncţionalităţilor pentru a se interveni în vederea înlăturării lor. 
În condiţiile în care se doreşte definirea unor noi obiective pentru contabilitatea 

managerială, este necesar să se abordeze laturi mai complexe ale activităţilor economice 
care se cer explicate în scopul cunoaşterii în profunzime a proceselor respective. 

Având în vedere mutaţiile ce intervin în tehnicile şi organizările de producţie, pot fi 
avute în vedere ca obiective de interes pentru contabilitatea managerială şi următoarele: 

 „măsurarea performanţelor unor activităţi, prin reconsiderarea raportului cost – 
performanţă, ţinând seama şi de celelalte funcţii ale întreprinderii, nu numai de 
cea economică; 

 căutarea costurilor ascunse şi de oportunitate, ca o garanţie a efectuării unor 
analize cât mai complete asupra tuturor costurilor; 

 modificarea ponderii în cadrul analizei costurilor, prin deplasarea timpului afectat 
calculaţiilor propriu-zise către zonele de responsabilitate, precis delimitate, şi 
spre urmărirea realizării previziunilor.“5

                                                 
5[6] Aslau, T., Controlul de gestiune dincolo de aparenţe, Editura Economica, Bucuresti, 2001, pag. 110 

[6] 
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Abstract 
 The rich informational fund of the financial reports makes them known, both 
nationally and internationally, as basic instruments of management at all 
organizatory levels. The profit and loss account is part of the financial annual 
reports, is a synthesis accounting document that shows the result of the enterprise 
activity and thus measures the firm’s performance during a period.  

The users of the information offered by this financial report are: the investors 
(present and potential shareholders), managers, financial creditors, clients, the 
state, the public, the financial analysts etc. 

 Bogatul fond informaţional al situaţiilor financiare le face recunoscute, atât pe plan 
naţional, cât şi mondial, ca fiind instrumentele de bază ale managementului la toate 
nivelele organizatorice. Referindu-se la importanţa acestora, P.A. Samuelson, laureat al 
premiului Nobel în economie precizează este absolut indispensabil omului modern de a se 
iniţia cât de puţin în elementele contabilităţii. Toţi cei care lucrează în economie trebuie să 
fie în măsură să înţeleagă cele două relevee esenţiale, să ştie bilanţul şi contul profit şi 
pierdere“1

 permite determinarea rezultatului global, dar şi formarea unei aprecieri de 
ansamblu asupra performanţelor financiare ale perioadei de gestiune; 

. 
Contul de profit şi pierdere face parte din situaţiile financiare de închidere a 

exerciţiului financiar, este un document contabil de sinteză, ce prezintă rezultatul activităţii 
întreprinderii şi astfel măsoară performanţele firmei în cursul unei perioade de gestiune. În 
calitate de componentă a situaţiilor financiare, contul de profit şi pierdere prezintă un  
îndoit interes, deoarece: 

                                                 
1 Samuelson P.A., L′économie, techniques modernes de l′analyse économique, A. Colin,  Paris,1964, p.107.  
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 oferă posibilitatea unei recapitulări în întregime a elementelor de venituri şi 
cheltuieli ce au contribuit la obţinerea rezultatului dar şi la identificarea factorilor 
(favorabili sau nefavorabili) care l-au influenţat. 

Veniturile constituie2

 Dacă se are în vedere conţinutul informaţional, există două forme de prezentare

 creşteri ale profitului înregistrate pe parcursul perioadei de 
gestiune sub formă de intrări sau creşteri  ale activelor ori descreşteri ale datoriilor, care se 
concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele cele rezultate din contribuţiile 
acţionarilor, iar cheltuielile constituie diminuări ale profitului înregistrat pe parcursul 
aceleiaşi perioadei sub forma de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale 
datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele 
rezultate din distribuirea acestuia către acţionari. Mai mult, veniturile sunt  recunoscute în 
contul de profit şi pierderi numai atunci când a avut loc o creştere a profitului viitor aferentă 
creşterii unui activ sau diminuării unei datorii, modificare ce poate fi evaluată în mod 
credibil, iar cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierderi, atunci când a avut 
loc o reducere a profitului viitor aferent diminuării unui activ sau creşterii unei datorii, 
modificare ce poate fi evaluată în mod credibil. Totodată, valoarea veniturilor din 
exploatare poate fi rectificată şi prin eventualele ajustări ale valorii imobilizărilor corporale 
şi necorporale, cât şi a valorii activelor circulante.  

Utilizatorii informaţiilor degajate de această situaţie financiară sunt: investitorii 
(acţionari actuali şi potenţiali), managerii, creditorii financiari, clienţii, statul, publicul, 
analiştii financiari etc. 

În  cadrul acestui cont, componentele sale sunt trecute într-o anumită ordine, de 
aşa manieră încât fiecare linie să arate utilizatorului care este situaţia societăţii. 
 Modul de prezentare a contului de profit şi pierdere diferă de la o ţară la alta, după 
conţinutul informaţional şi forma de prezentare.   

3

1. După conţinutul informaţional, se distinge: 
:  

 contul de profit şi pierdere, cu prezentarea veniturilor şi cheltuielilor după natura lor, 
 contul de profit şi pierdere, cu prezentarea după destinaţie a cheltuielilor de 

exploatare. 
2. După forma de prezentare, deosebim: 
 sub formă de listă (vertical) ce prezintă formarea din treaptă în treaptă  a 

rezultatului exerciţiului, 
 sub formă de cont (tablou bilateral) unde, în partea stângă, se prezintă 

cheltuielile şi profitul, iar în partea dreaptă, veniturile şi pierderile. 
Aceste modele sunt recomandate de Directiva a IV-a a Uniunii Europene. 

 Schema listă a contului de profit şi pierdere, cu prezentarea veniturilor şi 
cheltuielilor după natura lor, conformă cu Directiva a Iv-a  a CEE are conţinutul: 

1. Mărimea netă a cifrei de afaceri 
2. Variaţia stocurilor de produse finite şi lucrări în curs 
3. Lucrări efectuate de întreprinderi pentru  sine şi capitalizate 
4. Alte venituri de exploatare 
5. a) cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile 

b) alte cheltuieli din exploatare 
6. Cheltuieli de personal 
a) salarii 
b) Cheltuieli sociale, cu menţionarea distinctă a celor care acoperă pensiile 
7. a)Corectările de valoare privind cheltuielile de constituire, imobilizări corporale şi 

necorporale  

                                                 
2 O.M.F. nr. 94 ⁄ 2001, paragraf 70 
3 Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N., Analiza economico-financiară, ed. a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005, 
p. 239.  
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b) Corectările de valoare privind elementele activului circulant  
8. Alte cheltuieli de exploatare 
9. Venituri care provin din participaţii, cu menţionarea separată a celor ce provin de 

la întreprinderile asociate 
10. Venituri ce provin din alte valori mobiliare şi din alte creanţe ale activului 

imobilizat, cu menţionarea separată a celor ce provin de la întreprinderile asociate 
11. Alte dobânzi şi venituri asimilate, cu menţionarea separată a celor ce provin de 

la întreprinderile asociate 
12. Corectările de valoare privind imobilizările financiare şi valorile mobiliare 

aparţinând activului circulant 
13. Dobânzi şi cheltuieli asimilate, cu menţionarea separată a celor ce provin de la 

întreprinderile asociate 
14. Impozitul asupra  rezultatului care provine din activităţile curente 
15. Rezultatul ce provine din activităţile curente, după impozitare 
16. Venituri extraordinare 
17. Cheltuieli extraordinare 
18. Rezultatul extraordinar 
19. Impozitul asupra rezultatului extraordinar 
20. Alte impozite ce nu figurează la posturile anterioare 
21. Rezultatul exerciţiului. 
Modelul, în formă tabelară, cu gruparea veniturilor şi cheltuielilor după natură se 

prezintă astfel: 
 

A. CHELTUIELI B. VENITURI 
1. Reducerea stocului de produse finite şi 
lucrări în curs 

1. Mărimea netă a cifrei de afaceri 
 

2. a) Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile 

2. Creşterea stocurilor de produse finite şi 
lucrări în curs 
 

 b) Alte cheltuieli externe 3. Lucrări efectuate de întreprinderi pentru  
sine şi capitalizate 

3. Cheltuieli cu personalul 4. Alte venituri de exploatare 
 a) Salarii 5. Venituri care provin din participaţii, cu 

menţionarea separată a celor ce provin de la 
întreprinderile asociate 

 b) Cheltuieli sociale, cu menţionarea 
separată a celor care acoperă pensiile 

6. Venituri ce provin din alte valori mobiliare 
şi din alte creanţe ale activului imobilizat, cu 
menţionarea separată a celor ce provin de la 
întreprinderile asociate 
 

4. a) Corectările de valoare privind 
cheltuielile de constituire, imobilizări 
corporale şi necorporale  
 

7. Alte dobânzi şi venituri asimilate, cu 
menţionarea separată a celor ce provin de la 
întreprinderile asociate 

 b) Corectările de valoare privind 
elementele activului circulant 

REZULTATUL CE PROVINE DIN 
ACTIVITĂŢILE CURENTE, DUPĂ 
IMPOZITARE (PIERDERE) 

5. Alte cheltuieli de exploatare 8. Venituri extraordinare 
6. Corectările de valoare privind imobilizările 
financiare şi valorile mobiliare aparţinând 
activului circulant 
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A. CHELTUIELI B. VENITURI 
7. Dobânzi şi cheltuieli asimilate, cu 
menţionarea separată a celor ce provin de 
la întreprinderile asociate 

 

8. Dobânzi şi cheltuieli asimilate, cu 
menţionarea separată a celor ce provin de 
la întreprinderile asociate 

 

9. Dobânzi şi cheltuieli asimilate, cu 
menţionarea separată a celor ce provin de 
la întreprinderile asociate 

 

10. Impozitul asupra  rezultatului care 
provine din activităţile curente 

 

11. REZULTATUL CE PROVINE DIN 
ACTIVITĂŢILE CURENTE, DUPĂ 
IMPOZITARE (PROFIT) 

 

12. Cheltuieli extraordinare  
13. Impozitul asupra rezultatului 
extraordinar 

 

14. Alte impozite ce nu figurează la posturile 
anterioare 

 

REZULTATUL EXERCIŢIULUI (PROFIT) REZULTATUL EXERCIŢIULUI (PIERDERE) 
 
Schema  listă a contului de profit şi pierdere după destinaţia cheltuielilor se prezintă astfel:  
1. Cifra de afaceri netă 
2. Costul de producţie aferent afacerilor 
3. Profitul-pierdere (1-2) 
4. Costul de distribuţie 
5. Cheltuieli generale de administraţie (inclusiv amortizările şi provizioanele) 
6. Alte venituri de exploatare 
7. Venituri financiare 
8. Cheltuieli financiare 
9. Impozitul asupra profitului curent al exerciţiului 
10. Profitul (pierderea) netă din activitatea curentă 
11. Venituri extraordinare 
12. Cheltuieli extraordinare 
Sub formă tabelară  structura contului de profit şi pierdere după destinaţia 

cheltuielilor  este: 
 

A. CHELTUIELI B. VENITURI 
1. Costurile de producţie ale prestaţiilor 
furnizate pentru realizarea cifrei de 
afaceri 

1. Cifra de afaceri netă 
 

2. Costurile de distribuţie 2. Alte venituri de exploatare 
3. Cheltuieli generale de administraţie 3. Venituri care provin din participaţii, cu 

menţionarea separată a celor ce provin 
de la întreprinderile asociate 

4. Corectările de valoare privind 
imobilizările financiare şi valorile 
mobiliare aparţinând activului circulant 

4. Venituri ce provin din alte valori 
mobiliare şi din alte creanţe ale activului 
imobilizat, cu menţionarea separată a 
celor ce provin de la întreprinderile asociate 

5. Dobânzi şi cheltuieli asimilate, cu 5. Alte dobânzi şi venituri asimilate, cu 
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A. CHELTUIELI B. VENITURI 
menţionarea separată a celor ce provin 
de la întreprinderile asociate 

menţionarea separată a celor ce provin 
de la întreprinderile asociate 

6. Impozitul asupra  rezultatului care 
provine din activităţile curente 

 

REZULTATUL CE PROVINE DIN 
ACTIVITĂŢILE CURENTE, DUPĂ 
IMPOZITARE (PROFIT) 

REZULTATUL CE PROVINE DIN 
ACTIVITĂŢILE CURENTE, DUPĂ 
IMPOZITARE (PIERDERE) 

7. Cheltuieli extraordinare 6. Venituri extraordinare 
 

8. Impozitul asupra rezultatului 
extraordinar 

 

9. Alte impozite care nu figurează la 
posturile anterioare 

 

REZULTATUL EXERCIŢIULUI (PROFIT) REZULTATUL EXERCIŢIULUI 
(PIERDERE) 

Analiza rezultatelor întreprinderii pe baza grupării veniturilor şi cheltuielilor după 
natura lor oferă şi posibilitatea de a calcula soldurile intermediare de gestiune (SIG), care 
într-o anumită măsură reprezintă o variantă a Contului de profit şi pierdere. Prezentăm mai 
jos elementele componente ale contului de profit şi pierdere ce folosesc determinării SIG. 

 
Nr. 
crt. 

Elemente de calcul Poziţia în CPP* 

1 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707) 03 
2 Cheltuieli privind mărfurile (ct 607) 13 
3 Marja comercială (1-2)  
4 Producţia vândută (ct. 701 – 706 +708) 02 
5 Variaţia stocurilor (ct. 711 +⁄ -) 05 ⁄ 06 
6 Producţia imobilizată (ct. 721 + 722) 07 
7 Producţia exerciţiului (4 +5 + 6)   
8 Consumuri intermediare inclusiv cheltuieli provenite de la 

terţi (gr. 60, exclusiv 607, gr. 61, gr. 62, exclusiv 621) 
10+11+12+24 

9  Valoarea adăugată (3+7-8)  
10 Venituri din subvenţii de exploatare (7411) 04 
11 Cheltuieli cu impozitele şi taxele (gr.63) 25 
12 Cheltuieli cu personalul (gr 64 +621) 14 
13 Excedentul (deficitul) brut din exploatare (9+10-11-12)  
14  Alte venituri din exploatare şi venituri din provizioane 08+19+22+29 
15 Alte cheltuieli din exploatare 23+26 
16 Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele 18+21+28 
17 Rezultatul din exploatare (13+14-15-16)  
18 Venituri financiare 40 
19 Cheltuieli financiare 47 
20 Rezultatul curent (17+18-19)  
21 Venituri extraordinare 52 
22 Cheltuieli extraordinare 53 
23 Rezultatul extraordinar (21-22)  
24 Rezultatul brut al exerciţiului (20+23)  
25 Impozitul pe profit 60 
26 Rezultatul net al exerciţiului (24-25)  
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*Structura CPP conform O.M.F.P. 306 ⁄ 2002 
Combinarea  datelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere ajută a  face primele 

estimări (corelaţii), asupra modului de folosire a elementelor patrimoniale, expuse succint  
în cele ce urmează.  

Prin funcţia şi rolul lor în activitatea de exploatare şi comercializare, imobilizările 
corporale sunt determinante pentru volumul şi structura rezultatelor activităţii productive a 
întreprinderii. Pentru a aprecia eficacitatea utilizării imobilizărilor corporale (în special, a 
utilajelor), eventual, a modificării lor asupra rezultatelor economice: cifra de afaceri, 
producţia exerciţiului, venituri totale.  

O primă corelaţie ce se poate face este cea dintre evoluţia imobilizărilor 
corporale  şi indicatorii rezultatelor economice, prin care  se compară indicele 
utilajelor (sau a imobilizărilor corporale) cu indicele cifrei de afaceri, indicele 
producţiei exerciţiului, indicele veniturilor (Iv). Indicii se calculează astfel: 

100
V
VI    100;

Pe
PeI    100;

CA
CAI    100;

Ic
Ic

0

1
V

0

1
Pe

0

1
CA

0

1
c ⋅=⋅=⋅=⋅=I . 

Se pot întâlni următoarele situaţii: 
a) CAc II >  sau PeI  sau VI  ceea ce înseamnă: diminuarea eficienţei utilizării 

mijloacelor fixe; creşterea necesarului relativ de imobilizări corporale (pentru a realiza 
producţia din anul de bază este nevoie de imobilizări corporale suplimentare); reducerea 
vitezei de rotaţie a imobilizărilor corporale. Este o situaţie negativă, nefavorabilă agentului 
economic. Acest caz ar putea fi justificat economic dacă ar fi consecinţa: punerii în 
funcţiune a unei investiţii cu pondere ridicată în totalul imobilizărilor corporale şi această 
investiţie se află în probe; creşterii valorii lor, ca urmare a unei reevaluări; 

b) CAc II = , sau PeI  sau VI  şi care denotă o situaţie normală limită; 
c) CAc II <  sau PeI  sau VI  şi care denotă o situaţie favorabilă: a crescut eficienţa 

utilizării imobilizărilor corporale, s-a accelerat viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale.  
Aceste interpretări sunt valabile numai dacă indicatorii valorici sunt exprimaţi în preţuri 
constante.  

O altă corelaţie este cea dintre evoluţia activelor circulante în general şi în 
special a stocurilor de materii prime şi rezultatelor economice, în special, cifra de 
afaceri. Dinamica acestor mărimi se realizează prin compararea: 

- indicelui stocurilor de materiale ( ) 100
sm
smI

0

1
s ⋅= ; 

- indicelui consumului de materiale ( ) 100
M
MIcm

2

1 ⋅= ; 

- indicelui cifrei de afaceri 100
CA
CAI

2

1
CA ⋅= . 

Se pot întâlni situaţiile:  
A. 100>sI , adică stocurile materiale la sfârşitul perioadei sunt mai mari ca cele 

aferente începutului perioadei. Între celelalte două mărimi, pot apărea corelaţiile: 
a) 100>CAI  şi 100>cmI , caz în care pot să existe variantele:  

 a1. cmCA II >  , deci ritmul de creştere a cifrei de afaceri devansează ritmul de 
creştere aferent consumului de materii prime şi materiale, caz favorabil şi se datorează 
faptului că: s-a accelerat viteza de rotaţie a activelor circulante, s-a redus consumul 
specific, s-a redus ciclul de fabricaţie; 
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a2. cmCA II = , ritmul de creştere al cifrei de afaceri este egal cu cel al consumului 
total de materiale; 

a3. cmCA II <  ritmul de creştere al consumului total de materiale devansează ritmul 
de creştere a cifrei de afaceri, aspect mai puţin normal, datorat: depăşirii normelor de 
consum, creşterii ponderii materiilor prime mai scumpe. 

b) 100=CAI  şi 100=cmI , atât cifra de afaceri, cât şi consumul total cresc în acelaşi ritm; 
c) 100=CAI  şi 100>cmI , aceeaşi cifră de afaceri se obţine cu un consum de 

materiale mai mare. 
Pot apărea şi alte situaţii: 
B. 100=sI  valoarea stocurilor finale este egală cu cea iniţială, iar indicele cifrei de 

afaceri şi indicele consumului de materiale se pot afla în una din ipostazele mai sus prezentate. 
C. 100<sI  , adică stocurile finale ale materialelor sunt mai mici ca cele iniţiale, iar 

corelaţia dintre indicele cifrei de afaceri şi indicele consumului de materiale pot lua valori 
mai mari, mai mici sau egale cu 100 cu explicaţiile corespunzătoare. 

O altă corelaţie ce poate fi cercetată cu datele din bilanţ este cea dintre 
producţia fizică şi producţia în curs de execuţie, comparând indicele producţiei fizice 









=

f0

f1
pf Q

QI  cu indicele producţiei în curs 







⋅= 100

0

1

c

c
e P

PI . Poate apărea unul din cazurile:  

a) epf II > , indicele producţiei fizice devansează indicele producţiei în curs, datorită 
reducerii ciclului de fabricaţie, diminuării costurilor, şi are drept efecte: accelerarea vitezei 
de rotaţie a activelor circulante, eliberarea relativă de active circulante.  

b) epf II = , cele două mărimi evoluează în acelaşi ritm, se păstrează condiţiile de 
producţie din perioada de referinţă.  

c) epf II < , ca ritm, producţia în curs devansează producţia fabricată şi are drept 
cauze: creşterea costului de producţie, mărirea duratei ciclului de fabricaţie şi au ca efect 
încetinirea vitezei de rotaţie a activelor circulante.  

Altă corelaţie ce se urmăreşte este cea dintre evoluţia cifrei de afaceri 









⋅= 100

0

1

CA
CAICA  şi a creanţelor 








⋅= 100

0

1

CR
CRICR . Pot exista situaţiile:  

- CRCA II > , indicele cifrei de afaceri devansează indicele creanţelor şi semnifică 
reducerea duratei medii de încasare, cu efecte benefice asupra întreprinderii; 

- CRCA II = , se menţin condiţiile din perioada de referinţă; 
- CRCA II < , ca ritm, creşterea creanţelor devansează creşterea cifrei de afaceri, 

efect negativ, creşte durata medie de încasare a creanţelor. 
Bilanţul contabil oferă informaţii pentru a aprecia evoluţia datoriilor faţă de 

furnizori 







⋅= 100

F
FI

0

1
F  şi intrările de materii prime şi utilităţi 








⋅= 100

I
II

0

1
mu .  

I – intrări de materii prime şi utilităţi. Este posibil să apară una din variantele:  
- muF II > , devansarea datoriilor faţă de intrări se poate explica fie prin întârzieri la 

plata furnizorilor, fie prin prelungirea de către furnizori a termenilor de plată. Are efecte 
benefice pentru întreprindere.  

- muF II = , se menţin condiţiile din perioada anterioară. 
- muF II < , indicele datoriilor este devansat de cel al intrărilor fie datorită scurtării 

termenului de plată, durata creditului furnizori se reduce sau ca urmare a achitării 
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eventualelor datorii restante. Este o situaţie nefavorabilă pentru întreprindere întrucât 
sursele atrase se diminuează. 
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Politici ºi opþiuni contabile  
în prezentarea unei imagini fidele  
a informaþiilor contabile 

Florin RADU 

Key words: accounting, information, accounting policies, accounting options 

Abstract 
The logical approach realized by accounting to create a true and fair view of 

the patrimony, the financial status and the financial results is based on a rational 
way of thinking, specific concepts, means and procedures that allow the 
understanding of economic phenomena and processes. 
 The theoretical framework combines a series of basic concepts so that the 
normative or applicative accounting systems at the enterprise level should render a 
clear image of their basic coordinates and should realize the cohesion between the 
objective of the financial situations, as a true and fair view, the characteristics of 
financial information and estimation policies and techniques, as forms of concrete 
expression in the recognition and presentation of the financial and economic activity. 

Demersul logic realizat de contabilitate în scopul prezentării unei imagini fidele a 
patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatelor financiare are la bază o gândire raţională, o 
cunoaştere graduală a domeniului investigat, concepte, mijloace şi procedee specifice 
care permit pătrunderea în esenţa fenomenelor şi proceselor economice. 
 Cadrul teoretic reuneşte o serie de concepte considerate fundamentale pentru ca 
sistemele contabile normative sau aplicative la nivelul întreprinderii să aibă clar precizate 
coordonatele de bază şi să se poată realiza coeziunea între obiectivul situaţiilor financiare, 
ca imagine fidelă, caracteristicile informaţiilor financiare şi politicile şi tehnicile de estimare, 
ca forme de exprimare concretă în recunoaşterea şi prezentarea realităţii economice şi financiare. 
 Considerăm, în contextul definit al sistemului contabil aplicat în cadrul întreprinderii, 
că integrarea principiilor reprezintă nu numai o premisă esenţială, dar şi o necesitate 
stringentă pentru realizarea unei imagini fidele a performanţelor şi situaţiei financiare a întreprinderii. 
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Modelarea informaţiei contabile, prin intermediul conceptelor, conferă, pe de o 
parte, „obiectivitate“ sistemului contabil ales, iar, pe de altă parte, permite obţinerea unei imagini 
fidele. 

În accepţiunea noastră, patru sunt conceptele fundamentale care asigură 
obiectivitatea informaţiilor contabile: contabilitatea de angajament; continuitatea activităţii; 
independenţa exerciţiilor; raţionamentul contabil. 

 Contabilitatea de angajament are în vedere faptul că efectele tranzacţiilor şi ale 
altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi 
nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt 
înregistrate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. Situaţiile financiare sunt 
întocmite pe baza contabilităţii de angajamente şi oferă informaţii despre: tranzacţii trecute 
(aprovizionări, consumuri, plăţi, încasări); evenimente viitoare (încasări viitoare, plăţi 
viitoare). Astfel, referenţialul internaţional de normalizare precizează că „pentru a-şi atinge 
obiectivele, situaţiile financiare sunt elaborate conform contabilităţii de angajamente“. În 
plus, majoritatea contabilităţilor reglementate, inclusiv contabilitatea românească, urmează 
principiile contabilităţii de angajamente. Principiul contabilităţii de angajamente a impus în 
contabilitate conceptele de active, pasive, datorii, cheltuieli, venituri. Totuşi, elaborarea 
Situaţiei fluxurilor de numerar poate fi apreciată ca o recunoaştere a relevanţei informaţiilor 
privind încasările şi plăţile efectuate în cursul exerciţiului financiar. 

Continuitatea activităţii vizează elaborarea situaţiilor financiare  pornindu-se de la 
prezumţia că o întreprindere îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Se presupune 
că întreprinderea nu are intenţia şi nici nevoia de a-şi lichida sau de a-şi reduce, în mod 
semnificativ, activitatea. Declararea capacităţii de continuitate sau de necontinuitate a 
exploatării echivalează, de fapt, cu validarea stării de sănătate sau de insolvenţă a 
întreprinderii analizate sau auditate. În caz de continuitate, evaluarea patrimoniului şi, 
implicit, determinarea rezultatelor, se fac ţinând cont de valoarea de utilitate a bunurilor; în 
caz de necontinuitate, se va recurge la alte valori, numite în teorie şi practică valori 
lichidative. 

Conceptul independenţei exerciţiilor ia în considerare delimitarea veniturilor şi 
cheltuielilor corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se 
ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor.  

Din aplicarea postulatului independenţei exerciţiilor, rezultă şase consecinţe: 
practicarea unei contabilităţi de angajamente, ceea ce presupune înregistrarea creanţelor / 
veniturilor şi a datoriilor/cheltuielilor cu ocazia naşterii lor şi nu a încasării, respectiv plăţii 
lor; utilizarea conturilor de regularizare: cheltuieli constatate în avans şi venituri constatate 
în avans; datorii de plătit şi creanţe de primit; necesitatea calculului amortizărilor şi 
provizioanelor la sfârşitul fiecărui exerciţiu; menţionarea în anexă a cheltuielilor şi 
veniturilor privind exerciţiile anterioare; contabilizarea unor evenimente posterioare 
închiderii exerciţiului, dar anterioare închiderii conturilor, care influenţează semnificativ 
poziţia financiară şi rezultatele exerciţiului; evidenţierea evenimentelor posterioare 
închiderii conturilor, care au incidenţă asupra situaţiei financiare. 

Raţionamentul profesional reprezintă conceptul care arbitrează construcţia 
sistemului contabil al unei întreprinderi, având ca suport teoretic unul din cadrele teoretice 
de referinţă şi cadrul reglementar de referinţă al  autorităţii competente şi este expresia 
sistemului de judecăţi, în cunoştinţă de cauză, care asigură oferta unor informaţii 
pertinente şi credibile.  

Politicile şi estimările contabile stau sub influenţa determinantă a unui complex de 
variabile: natura proprietăţii întreprinderii, categoria de societate comercială, dimensiunea 
întreprinderii, obiectul de activitate, dispersia teritorială a subdiviziunilor întreprinderii, 
continuitatea procesului de producţie, caracteristicile materiilor prime şi materialelor, 
gradul de automatizare a tratării informaţiilor, potenţialul uman, concepţia managerilor 
asupra managementului etc.  
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Cu alte cuvinte, raţionamentul profesional stă la baza politicii contabile şi tehnicilor 
de estimare prin care se construieşte şi funcţionează propriul sistem contabil al 
întreprinderii, adecvat specificului acesteia şi condiţiilor de mediu, pentru prezentarea cu 
fidelitate a poziţiei financiare, performanţelor şi modificării poziţiei financiare a întreprinderii.  

De altfel, managerii stau în faţa unui adevăr esenţial şi elementar, anume faptul că 
un sistem contabil nu poate deveni funcţional şi eficient, în acelaşi timp, şi nu-şi poate 
realiza misiunea doar pe baza unor percepţii oarecare a reglementărilor naţionale. 

Considerăm că este mare nevoie în întreprinderi de propriul sistem contabil, 
construit şi aplicat în cunoştinţă de cauză, orientat către valorile fundamentale (principii şi 
legităţi) ale referenţialului conceptual şi ale reglementărilor aplicabile în materie. 

În acest context, obiectivele raţionamentului profesional vizează: echilibrarea 
caracteristicilor calitative ale informaţiilor financiare care să ofere o imagine fidelă a 
situaţiei întreprinderii; elementele ce vor fi recunoscute în bilanţ (active, capital propriu, 
datorii) sau în contul de profit şi pierdere (cheltuieli şi venituri); metodele şi regulile de 
evaluare contabilă: tratamente de bază (cost istoric); tratamente alternative (reevaluare, 
cost curent); determinarea pragului de semnificaţie, prin înregistrarea elementelor în 
posturi distincte, dacă sunt semnificative, în posturi comune, dacă sunt nesemnificative; 
elaborarea şi aprobarea de către întreprindere a propriului plan de conturi specific 
activităţii desfăşurate, cu corespondenţe de conturi adecvate. 

Raţionamentul se dovedeşte a fi conceptul fundamental al normalizatorilor, 
autorităţilor de reglementare a normelor contabile, dar, în egală măsură, şi al managerilor 
şi profesioniştilor contabili, care integrează informaţia contabilă în termenii economiei de 
piaţă, ca produs util realizării afacerilor şi luării deciziilor economice. 
 În teoria şi practica contabilă, disputa asupra demersului conceptual s-a concretizat 
în puncte de vedere diferite, adesea contradictorii, cu privire la definirea, aplicarea, 
clasificarea şi interpretarea conceptelor, principiilor şi regulilor contabile.  

Lipsa de consens şi deci relativitatea acestora este generată de obiectivele 
asumate de contabilitate în contextul mediului economic, politic şi modurile de guvernare 
ale întreprinderii (antreprenorial, acţionarial, congestionar etc.). 

Astfel, existenţa unui ansamblu de sisteme contabile şi definirea unor concepte 
fundamentale în contabilitate în mod diferit ne fac să apreciem că informaţia contabilă este 
subiectivă şi că sistemul contabil nu poate fi neutru, obiectiv, ci subiectiv. 

Cu toate că IASB cere respectarea neutralităţii ca un criteriu de calitate a informaţiei 
contabile, acesta nu poate fi valid decât dacă ne raportăm la un anumit sistem contabil, la 
un tip de contabilitate. 

Cât despre posibilitatea alegerilor între diferite metode şi tratamente contabile 
admise în cadrul aceluiaşi sistem contabil, considerăm că este principalul mod prin care 
„ofertantul“ de informaţie contabilă îşi manifestă opţiunea subiectivă cu un scop anume. 

Este cunoscut că informaţiile contabile sunt generate prin trei surse diferite şi 
inegale din punct de vedere al calităţii : 

- cele provenite ca urmare a tranzacţiilor şi evenimentelor din perioada curentă, 
care sunt contabilizate în momentul apariţiei prin aplicarea riguroasă a politicilor 
contabile; 

- cele care provin din evenimente după data de închidere a bilanţului, dar înainte 
ca situaţiile financiare anuale să fie aprobate, sunt generate de condiţii care 
existau la data bilanţului şi care conduc la ajustarea situaţiilor financiare; 

- cele care provin din evenimente după data de închidere a bilanţului, dar înainte 
ca situaţiile financiare anuale sa fie aprobate, sunt generate de condiţii care nu 
existau la data bilanţului şi care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare. 

Prin urmare, este la latitudinea administratorilor să determine care anume condiţii 
existau la data bilanţului:  
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 în cazul în care, după data bilanţului, au apărut noi dovezi sau informaţii cu 
privire la acele condiţii, atunci trebuie să se facă o ajustare a situaţiilor 
financiare, dacă valoarea implicată este semnificativă;  

 în cazul în care informaţiile suplimentare nu se referă la condiţiile care existau la 
data bilanţului, atunci acele informaţii trebuie prezentate în note, dacă directorii 
consideră că valorile implicate sunt semnificative sau că ele pot influenţa 
deciziile luate de terţe persoane pe baza situaţiilor financiare;  

 dividendele aferente perioadei pentru care se face raportarea şi care sunt 
propuse sau declarate după data bilanţului nu trebuie reflectate în situaţiile 
financiare ale acelei perioade, deoarece ele nu reprezintă o condiţie existentă la 
data bilanţului. 

 Utilizatorii vor fi interesaţi să aibă acces la aceste informaţii deoarece deciziile 
pe care le iau cu privire la societatea respectivă sunt afectate de acestea.  

La modul general, politicile contabile sunt metode detaliate de recunoaştere şi 
evaluare a structurilor situaţiilor financiare pentru care a optat întreprinderea dintre cele 
acceptate de reglementări sau standarde, utilizate în mod permanent în scopul realizării 
unei contabilităţi sincere (a unei imagini fidele). 

Bazele de evaluare sunt atribute monetare prin care structurile situaţiilor financiare 
vor fi recunoscute în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere.  

Diverse baze de evaluare sunt utilizate în situaţiile financiare în combinaţii variate. 
Ele includ următoarele: 

a) costul istoric. Activele sunt înregistrate la suma plătită în numerar sau în 
echivalente ale numerarului sau la valoarea justă din momentul cumpărării lor. Datoriile 
sunt înregistrate la valoarea echivalentelor obţinute în schimbul obligaţiei sau, în 
anumite împrejurări (de exemplu, impozitul pe profit), la valoarea ce se aşteaptă să fie 
plătită în numerar sau în echivalente ale numerarului pentru a stinge datoriile, potrivit 
cursului normal al afacerilor; 

b) costul curent. Activele sunt înregistrate la valoarea în numerar sau în 
echivalente ale numerarului, care ar trebui plătită dacă acelaşi activ sau unul 
asemănător ar fi achiziţionat în prezent. Datoriile sunt înregistrate la valoarea 
neactualizată în numerar sau în echivalente ale numerarului, necesară pentru a 
deconta în prezent obligaţia; 

c) valoarea realizabilă (de decontare a obligaţiei). Activele sunt înregistrate la 
valoarea în numerar sau în echivalente ale numerarului, care poate fi obţinută în 
prezent prin vânzarea normală a activelor. Datoriile sunt înregistrate la valoarea lor de 
decontare; aceasta reprezintă valoarea neactualizată în numerar sau în echivalente ale 
numerarului, care trebuie plătită pentru a achita datoriile potrivit cursului normal al afacerilor; 

d) valoarea actualizată. Activele sunt înregistrate la valoarea actualizată a 
viitoarelor intrări nete de numerar, care urmează să fie generate în derularea normală a 
activităţii întreprinderii. Datoriile sunt înregistrate la valoarea actualizată a viitoarelor 
ieşiri de numerar, care se aşteaptă să fie necesare pentru a deconta datoriile, potrivit 
cursului normal al afacerilor. 

Baza de evaluare cel mai frecvent adoptată de întreprinderi în elaborarea situaţiilor 
financiare este costul istoric. Acesta este de obicei combinat cu alte baze de evaluare. Mai 
mult, unele întreprinderi utilizează costul curent ca răspuns la incapacitatea modelului 
contabil bazat pe costul istoric de a rezolva problemele legate de efectul modificării 
preţurilor activelor nemonetare. 

Cele mai pertinente definiţii ale politicilor contabile sunt cele care se fundamentează 
pe un cadru contabil conceptual: 
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Tabelul 1. Definirea politicilor contabile 
Abordarea britanică Abordarea internaţională 

Politicile contabile sunt principii, baze, 
convenţii, reguli şi practici specifice aplicate 
de o entitate, în scopul de a reflecta efectele 
tranzacţiilor şi ale altor evenimente prin 
recunoaşterea (constatarea), selectarea 
bazelor de măsurare şi prezentare a 
activelor, datoriilor, câştigurilor, pierderilor şi 
evoluţia fondurilor proprietarilor. 

Politicile contabile sunt principii, baze, 
convenţii, reguli şi practici specifice, aplicate 
de o întreprindere, pentru întocmirea şi 
prezentarea situaţiilor sale financiare. 

Considerând ca fundamentale accepţiunile prezentate, se va insista în continuare 
asupra conţinutului politicilor contabile. 

Aceste definiţii au ca arie de acoperire un ansamblu de variabile contabile1

 Alegerea sau modificarea convenţiilor de evaluare; 

[10] 
compus din: 

 Alegerea sau modificarea metodelor de prezentare a situaţiilor financiare; 
 Stabilirea volumului şi gradului de agregare a informaţiei publicate în situaţiile 

financiare; 
 Stabilirea datei de comunicare a informaţiei financiare; 
 Publicarea voluntară de situaţii facultative; 
 Alegerea (schimbarea) auditorului; 
 Alinierea (parţială sau totală) la referenţialul contabil internaţional; 
 Abandonul anumitor principii contabile.  
Principiile şi regulile contabile care regizează întocmirea şi prezentarea situaţiilor 

financiare ale unei întreprinderi (sau grup) au ca principal obiectiv reducerea incertitudinii 
diferiţilor utilizatori de informaţii contabile. Conducerea întreprinderii dispune de o anumită 
marjă în alegerea metodelor de evaluare şi de contabilizare a tranzacţiilor şi 
evenimentelor. În practică, managerii utilizează această marjă cu scopul de a ajusta, într-
un cadru licit, prezentarea şi conţinutul situaţiilor financiare. 

Câmpul de aplicare al politicilor contabile cuprinde, în principal, ansamblul situaţiilor 
financiare publicate, fie că sunt individuale fie că sunt consolidate, raporturile de gestiune 
aferente, raportările semestriale ca şi informaţiile ce fac obiectul unei divulgări voluntare.  

În ceea ce priveşte tipologia politicilor contabile considerăm relevante următoarele delimitări: 
a) În funcţie de momentul şi frecvenţa aplicării lor: 
 Politici contabile specifice contabilităţii curente; 
 Politici contabile referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare; 
 Politici contabile ulterioare întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare; 
b) În funcţie de sfera lor de aplicare: 
 Politici contabile pentru conturile individuale; 
 Politici contabile pentru conturile consolidate; 
c) În funcţie de natura lor: 
 Politici contabile de evaluare; 
 Politici de întocmire a situaţiilor financiare; 
 Politici de comunicare financiară; 
Opţiunile contabile presupun alegerea unei politici contabile sau tehnici de estimare 

relative la întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare care să genereze cea mai bună 
informare, care de fapt înseamnă, obţinerea şi furnizarea unei imagini fidele privind poziţia 
financiară şi  performanţele în vederea luării deciziilor.  

                                                 
1[10] Jean-François Casta, Politique comptable des entreprises, citat de Liliana Malciu în lucrarea Contabilitate creativă, 
Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 32. 
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Codul de comerţ, legea contabilităţii, planul contabil general, interacţiunea regulilor 
fiscale şi contabile, existenţa unui cadru conceptual etc. condiţionează „arhitectura“ 
politicilor contabile la nivel de întreprindere. Interferenţa fiscalităţii se manifestă sub diferite 
forme, precum limitarea metodelor de evaluare admise (de exemplu, pentru evaluarea 
stocurilor), o definiţie restrictivă a condiţiilor de deductibilitate a cheltuielilor (de exemplu, 
pentru amortismente şi provizioane) sau invers, obligaţia de a înregistra contabil operaţii  
care au doar scopul  obţinerii unui avantaj fiscal (de exemplu, amortismentele derogatorii, 
provizioanele şi rezervele reglementate etc.). Utilizarea oportunistă a acestor reguli poate 
determina întreprinderile care nu caută optimizarea rezultatului fiscal să renunţe la 
avantajele fiscale în vederea optimizării rezultatului contabil2

                                                 
2[11] În Franţa, COB (Commission des opérations de bourse) menţionează în raportul său  
cazurile utilizării metodelor contabile care nu sunt conforme cu reglementarea. 

[11]. 
La nivelul situaţiilor financiare individuale, opţiunile privind politicile contabile 

vizează: alegerea unui sistem contabil; prezentarea conturilor anuale sub formă de cont 
sau de listă; gradul de agregare a posturilor şi rubricilor; arbitrajul între cheltuieli şi active; 
arbitrajul între datorii şi capitaluri proprii; arbitrajul între venituri şi câştiguri; arbitrajul între 
cheltuieli şi pierderi; politica de amortizare; politica de constituire a provizioanelor; 
evaluarea stocurilor; politica de reevaluare a activelor etc.; 

Indiferent de sistemul contabil practicat, putem constata cu uşurinţă că politicile 
contabile susţin imputarea efectelor unei tranzacţii sau ale unui eveniment poziţiei 
financiare a întreprinderii şi/sau performanţei financiare a acesteia. 

De aceea, considerăm că dificultăţile conceptuale privind politicile contabile de 
întreprindere sunt întreţinute în mare măsură şi de "disputa" bilanţ-cont de profit şi 
pierdere în ceea ce priveşte  reflectarea performanţei întreprinderii.  

Obţinerea simultană a unui bilanţ şi a unui cont de profit şi pierdere ridică atât 
probleme conceptuale cât şi practice. 

Astăzi, în această dispută, intervine cu argumentele sale şi tabloul fluxurilor de numerar. 
Pe plan internaţional, forma şi fondul situaţiilor financiare "pendulează" între 

reflectarea imaginii unui model cultural patrimonial şi traducerea unui model economic 
orientat spre măsurarea performanţei. 
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Reabilitarea locuinþelor existente  
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Abstract 
The present essay proposes to treat the problems of rehabilitation and 

modernization of houses but also trying to discover the most acceptable financial 
solutions for a most efficient exploitation of the present buildings in Romania. 

Datorită exploatării, locuinţele suferă eroziune, fisurări, alunecări, striviri etc., 
degradarea construcţiilor fiind contracarată prin măsuri de intervenţie sub forma reabilitării. 

Reabilitarea urmăreşte transformarea aspectului şi alcătuirii construcţiilor pentru a 
le conferi noi calităţi, sau a reface şi îmbunătăţi calităţile pierdute prin degradarea în timp.  

Aceste intervenţii necesită efectuarea operaţiunilor de consolidare, de transformare, 
de extindere sau chiar de demolare, atunci când locuinţele nu mai pot fi reabilitate. 

Activitatea de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor urmăreşte îmbunătăţirea 
performanţelor de izolare termică a elementelor de construcţie care delimitează de exterior 
spaţiile interioare, precum şi creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor interioare de 
încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum. Prin această acţiune se urmăreşte 
reducerea consumului de energie pentru încălzire, prepararea apei calde de consum şi 
scăderea costurilor efective pentru încălzire suportate de populaţie. 

Măsurile pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit constau în:  
a. intervenţii la nivelul elementelor de construcţie exterioare prin termoizolaţii, 

modernizarea ferestrelor etc.; 
b. modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice: cazan de 

producere energie termică, boiler pentru prepararea apei calde menajere, corpuri de încălzire; 
c. contorizarea la nivel de clădire; 
d. termoizolarea conductelor din subsoluri; 
e. montarea în apartamente a repartitoarelor de consum. 
Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi a sistemelor 

de alimentare cu căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, va face ca 
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sursele termice actuale să nu mai necesite dezvoltări de capacitate, acestea fiind 
suficiente şi pentru noi extinderi. 

După criza energetică din 1973, toate ţările din Europa de Vest au trecut la 
efectuarea unor programe naţionale de protecţie termică prin care s-au aplicat diferite 
soluţii de îmbunătăţire. 

Aceste ţări acordă facilităţi fiscale: credite de stat cu dobândă mică, tarife 
diferenţiate la energia termică, scutirea de impozite sau impozite reduse etc.  

Consumul specific de energie pentru încălzirea clădirilor a scăzut continuu: în 
Germania, cu 65%; în Italia, cu 40%; în  Austria, cu 55%; în Franţa, cu 60%. 

În acelaşi timp, investiţia unei sume în reabilitarea termică a clădirilor a condus la 
crearea de mai multe locuri de muncă (activităţi directe şi indirecte) decât în cazul 
investiţiei aceleiaşi sume în creşterea capacităţilor de producţie în noi surse termice. 

Fondul de locuinţe existent în România, executat în diferite etape, cu diferite soluţii 
structurale şi arhitecturale şi grade diverse de producţie termică trebuie să constituie 
obiectul reabilitării termo-tehnice şi de modernizare arhitecturală şi funcţională, în scopul 
ridicării calităţii confortului interior, reducerii consumului de energie şi atenuării emisiilor 
poluante pentru mediul înconjurător. 

Majoritatea acestor locuinţe sunt situate în clădiri cu vechimea cuprinsă între 15 şi 
55 ani, caracterizate printr-un grad redus de izolare termică şi o uzură avansată. 

20-40 ani
37%

10-20 ani
7%

<10 ani
3%

>55 ani
25%

40-55 ani
28%

 
Figura 1 – Structura vechimii fondului de locuinţe 

 
Consumurile specifice de căldură şi apă caldă de consum din România au valori 

aproximativ duble faţă de cele din ţările Uniunii Europene şi reclamă introducerea, printre 
priorităţi, a politicii de creştere a eficienţei la scara întregii ţări. 

În ceea ce priveşte fondul de locuinţe existent în ROMÂNIA, se remarcă: 
1. Peste 2,5 milioane locuinţe construite până în prezent, situate în blocuri, 

necesită îmbunătăţirea protecţiei termice şi a sistemelor de încălzire, precum şi 
lucrări importante la elementele de instalaţii sanitare, încălzire, tâmplărie 
exterioară etc.; 

2. Peste 450 mii locuinţe, afectate de cutremure succesive necesită lucrări de consolidări; 
3. Peste 175 mil. locuinţe situate în mediul urban au condiţii de locuire sub 

standardele acceptabile (confort III şi IV) şi care necesită costuri importante 
pentru reabilitare. 
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Gaz natural
10%

Iluminat
14%

Incalzire
55%

Alte
21%

 
Figura 2 – Consumurile energetice ale locuinţelor 

 
Pe ansamblul clădirilor de locuit din România, eficienţa utilizării căldurii pentru 

încălzire, apă caldă şi prepararea hranei este de numai 43% din cantitatea de căldură 
furnizată, practic dublă, comparativ cu ţările Uniunii Europene. 

În privinţa reabilitării clădirilor existente din ţara noastră, s-a creat un cadru 
instituţional şi legislativ care prevede inventarierea şi diagnosticarea termică a fondului 
construit, precum şi asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de 
reabilitare termică. 

OG 39/2000 prevede şi o serie de surse de finanţare şi de facilităţi fiscale, precum: 
- alocaţii din bugetele locale; 
- fonduri proprii ale proprietarilor clădirilor care se reabilitează; 
- atragerea de fonduri de la firme sau societăţi comerciale de management şi 

servicii energetice, de la regiile de alimentare cu căldură şi apă caldă de consum, 
pentru reabilitarea reţetelor de distribuţie din subsolul clădirilor de locuit şi pentru 
montarea de contoare; 

- fonduri proprii ale agenţilor economici care au în proprietate sau în administrare 
clădiri de interes public. 

De altfel, Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European din 16 decembrie 2002 
privind performanţa energetică a clădirilor prevede (art. 4) că se vor lua măsuri necesare 
pentru asigurarea cerinţelor de bază pentru performanţa energetică, iar pentru clădirile noi 
(art. 5) se prevede că pentru acestea se vor asigura sisteme de alimentare cu energie, 
bazate pe surse reînnoibile, cogenerare etc. 

Prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe se estimează o reducere a energiei 
termice necesare încălzirii de până la 60%. 
 Astfel, pierderile de energie scad de la 33% iniţial la 9.3%, în cazul pereţilor placaţi 
cu polistiren; de la 56% la 36.2% pentru ferestrele la care s-au montat geamuri tip 
termopan; pierderile prin acoperişuri de la 5% la 1.5%, iar pierderile prin planşee s-au 
redus de la 6% la 2.5%. 
 Costul reabilitării termice pentru un apartament cu 3 camere este de cca. 2000 
euro. 
 Administraţiile de locatari pot să contracteze împrumuturi de la bănci pentru aceste 
programe de cel mult 85% din valoarea lucrărilor de reabilitare pentru care statul acordă 
subvenţii în valoare de 30% din valoarea creditului. 
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